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RUHANIYAH SEORANG DA'I

ebagaimana anda ketahui - wahal saudara da'i-
bahwa iman, ikhlas, sabar, dan optimismeadalah sifat-sifat
fundamental dalam mencetak jiwa seorang da'i dalam per-
siapannya membekali diri dengan bekal da'wah.

Sifat-sifat diatas hanya dapat dimiliki oleh seorang
mu'min yang telah merasakan nikmatnya iman, meny-
atukan diri dengan Islam, dan terus melangkah menuju
tujuannya. Meraih kemenangan dengan idzin Allah atau
menemui-Nya sebagai syahid tatkala menghadapi cobaan
dan ujian.

Setelah memahami ifu semua, saya mengajak anda
untuk terus melangkah mengikuti perjalanan da'wah ini.
Kini kita menuju sebuah terminal dimana anda bisa meng-
hirup nafas keimanan dan menambah bekal ketaqwaan.
Disana jiwa anda akan memantulkan pancaran rohani.



Anda akan menjadi seorang yang sholeh, seorang mu'min
yang bertaqwa, seorang muslimyang waro', seorang insan
yang penuh keikhlasan.......bahkan tatkala anda melan-
jutkan perjalanan, langkah akan terasa lebih ringan, kata-
kata akan berpengaruh, tingkah laku akan menjadi taula-
dan, penampilan menjadi penuh daya tarik, serta sorotan
mata anda akan memancarkan semangat dan optimisme.

Terminal ini - bila kita pandai memanfaatkannya
dengan tarbiyah dan mujahadah- niscaya akan menjadi
inspirasi, menjadi pusat pancaran rohani, menjadi tempat
birnbingan tarbiyah.... Terminal ini merupakan kekuatan
yang dapat membangkitkan naluri batin seorang da'i,
melahirkan kemampuan unfuk mengintrospeksi diri, dan
menimbulkan motifasi da'wah dalam dirinya....

Bahkan, terminal ini merupakan motor utama yang
menjadikannya sensitif terhadap tanggungjawab. Meru-
pakan pembimbirig dalam menapaki jalan lurus, dan
menjadi penasehat yang akan mengingatkannya darikela-
laian atau salah jalan.

Manakala seorang da'i tidak memiliki sifat-sifat ro-
hani yang lengkap; maka hidupnya akan hampa darinilai,
wibawa, dan pengaruh. Ia akan terperangkap dalam sifat
ujub, nifaq dan riya'. Terjerumus ke dalam lumpur ke-
banggaan, kesombongan dan egoisme. Ia akan berda'wah
untuk dirinya, bukan untuk Allah. Akan membangun
kejayaan bagi dirinya bukan untuk Islam. Ia akan bekerja
untuk kebahagiaan di dunia dan bukan untuk kehidupan
akhirat kelak.. . . . Dari sinilah timbul penyimpangan, kerun-
tuhan dan kehancuran.

Apabila faktor "Ruhiyah" ini demikian besar fung-
sinya, maka bagaimana cara mendapatkannya? Apakah
yang menjadikannya tumbuh subur? Bagairnanakah penga-
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ruhnya terhadap perbaikan dan kebangkitan ummat?.

Itulah di antara pertanyaanyang barangkali tersiratdi
benak anda. Insya Allah, melalui buku kecil ini anda akan
mendapatkan jawaban yang memuaskan. Anda akan
mendapatkan pelita yang menerangi perjalanan untuk
mendapatkannya.... Hanya ridlo Allah yang kita tuju dan
hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan.

.NA[.ATd M EMPER.ON-EFil KEIIII-IGG [.A }.I

RUHIYAFil
At Qur-anul Karim dengan pandangannya yang integral

tentang alam kehidupan dan manusia telah memberi
gambaran yang gamblang kepada kita tentang metode
praktis dalam mempersiapkan rohani manusia, memben-

tuk keimanan, dan mentarbiyah jiwanya.

Allah Yang Maha Tinggi berfirman dalam surat Al
Anfal:

1854;6e,i:ft :fi-K,waW-{,64
( ri r <rEj jr r) #|t ;rvt'ii,i;Rffi 'kfu

uHal orang-orsng gang beriman, iikrr kamu
bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan
memberikan kepadamu "furqan" dan
menghapuskan segala kesalahan-kesala-
hanmu dan m engampuni do s a4o samu. Dan
Allah mempunyai karunia yang besar". (QS.
AI Anfal: 29).
Dan dalam surah Al Hadid:



et-+zr-f 1,69O954;,6,:6,t;-fi,tff*Z
tSSlsdYA*;*.3:#';;,Ka|y:Zt)f,

oHai orang-orang yang beriman, ber-
taqwalah kepada Allah dan berimanlah
kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberi-
kan r ah,mat-Ny a kep ada m u dua bagi an, dan
menjadikan untukmu cahaga yang dengan
cahaya itu kamu bisa berjalan-dan bia
mengampuni kamu. Dan Allah Maha pe-
ngampun kagi Maha penyayang,,. ( eS.Al
Hadid:28).
Dan dalam surat Ath Tholaq:

.r5t-84;ae'+Ej::ggrT;'{'f,"i-il6Fo"S
( v-r t^2Y.!1;

"Barang siapa bertaqwa kepada Allah nis-
caya Dia akan mengadakan baginya jalan
keluar. Dan memberinya rizqi diri- arah
tjgda disangka-sangka',(eS. Ath Tholaq: 2-
3).

Marilah kila renungkan ayat-ayat diatas. Apa yang
dapat kita simpulkan?

Kita berkesimpulan bahwa taqwa kepada Allah Azza
wa Jalla adalah modal kekayaan inspirasi, sumber cahaya
dan karunia yang melimpah....

Dengan taqwa kepada Allah seorang mu'min bisa
membedakan mana kosong dan mana yang isi, mana yang
haq dan mana yang bathil.
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Allah Yang Maha Tinggi memberikan kanu'ria ke-
pada orang yang bertaqwa berupa cahaya yang akan
menerangi kehidupannya. Orang-orang pun akan me-
ngikuti jejaknya dan meminta bimbingannya.

Orang yang bertaqwa akan selalu mendapatkan jalan
keluar yang menentramkan batinnya walau bagaimana
besar dan rumibrya problema yang ia hadapi.

Ketika menafsirkan firman Allah :

Sayyid Qutb Rohimahullah berkata, "lnilah bekaldan
persiapan perjalanan.... bekal ketaqwaan yang selalu
menggugah hatidan membuabnya selalu terjaga, waspada,
hati-hati, serta selalu dalam konsentrasi penuh... Bekal
cahaya yang menerawangi likuliku perjalanan sepanjang
mata memandang. Orang bertaqwa tidakakan tertipu oleh
bayangan semu yang menghalangi pandangannya yang
jelas dan benar.... Itulah bekal penghapus segala kesala-
han, bekal yang menjanjikan kedamaian dan ketentera-
man; bekal yang membawa harapan atas karunia Allah; di
sa'at bekal-bekal lain sudah sima dan semua amal tak lagi
berguna...

Itulah hakikat kebenaran; taqwa kepada Allah menum-
buhkan furqan dalam.hati. Furqan yang bisa menyingkap
jalan kehidupan. Namun hakikat ini- sebagaimana haki-
kalhakikat aqidah lainnya- hanya bisa dipahami oleh
mereka yang benar-benar sudah merasakannya. Bagai-
manapun indahnya kata-kata dipakai unfuk melukiskan
hakikat ini, tetap saja tak akan mampu memberikan
pemahaman yang sebenamya kepada yang belum mera-
sakannya".

Semua permasalahan tetap rumit dipikirkan, perja-
lanan semakin sulit dilalui, kebathilan berbaur dengan Al



haq di persimpangan jalan, dalildalil dan hujJah terus
diserukan namun tak membuat orang puas. Akal dan haU
nurani tak menyambut seruan, perdebatan tetap sia-sia,
diskusi-diskusi hanya menghabiskan waktu dan tenaga...
Itu semua terjadi karena tidak adanya taqwa.

Sebaliknya dengan taqwa fikiran mejadi terang, Al
haq nampak jelas, jalan lurus terbentang lebar, hati terasa
tenteram, batin begitu damai dan kaki terpancang teguh
dalam menapaki perjalanan.

Sesungguhnya fitrah manusia tidak memungkiri
adanya Al haq. Namun hawa nafsu menjadi penghalang di
antara keduanya. Hawa nafsulah yang menebar kesuraman,
menghalangi penglihatan, dan mengaburi<an arah tuJuan
... Hawa nafsu tidak bisa disingkirkan dengan dalildalil.
Dia hanya bisa dihalau dengan taqwa. Dia hanya bisa
dienyahkan dengari rasa takut kepada Allah dan terus
menerus muraqobah terhadapNya baik dalam keadaan
sembunyi atau terang-terangan... Disinilah letak furqan
yang bisa menerangi wawasan, menghilangkan keraguan,
dan menyingkap jalan kehidupan.

Apabilq taqwa punya fungsi yang begitu penting,
maka apakah hakikat taqWa itu sendiri? Bagaimana cara
mendapatkannya?

HAKIKAT'T'AQWA
Taqwa lahir sebagai konsekwensi logis dari keimanan

yang kokoh, keimanan yang selalu dipupuk dengan
muqorobatullah; merasa takut terhadap murka dan adzab-
Nya, dan selalu berharap atas limpahan karunia dan
magfirah-Nya.

Atau sebagaimana didefinisikan oleh para ulama:
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Taqwa adalah hendaklah Allah tidak melihat kamu berada

dalam larangan-larangan'Nya dan tidak kehilangan kamu

dalam perintah-perintah-Nya.

Sebagian ulama lain mendefinisikan Taqwa dengan
mencegah diri dari adzab Allah dengan membuat amal

sholeh dan takut kepada-N5 a dikala sepi atau terang-

terangan.

Perhatian Al Qur-an terhada "r sifat taqwa begitu

besar. Perintah dan sokongan untuk melaksanakannyapun
banyak kita temukan dalam ayat-ayatrrya, bahkan bila kita

baca Al Qur-an hampir di setiap halaman pasti kita
temukan kalimah taqwa.

Para shahabat dan salafus sholeh yang memahami

betul tuntunan Al Qur-an, mempunyai perhatian beSar

terhadap taqwa. Mereka terus mencari hakikatrrya. Saling

bertanya satu sama lain dan berusaha untuk mendapatkan-

nya. Dqlam satu riwayat yang shahih disebutkan bahwa

Umar bin Khottob ra. bertanya kepada Ubai bin lk'ab
tentang taqwa. Ubai ra. menjawab,

"Bukankah anda pemah melewati jalan yang penuh

duri?"
"Ya", jawab Umar.
"Apa yang anda lakukan saat itu?
"Saya bersiapsiap dan berjalan dengan hati-hati".
"ltulah taqwa".

Berpijak dari jawaban Ubai bin Ka'ab atas pertanyaan

Umar bin Khotob tersebut, Sayyld Qutb berkata dalam
tafsir "Fi Zhilalil Qur-an",

"lfulah taqwa, kepekaan batin, kelembutan perasaan,

rasa takut terus menerus selalu waspada dan hati-hati
jangan sampai kena duri jalanan.... Jalan kehidupan yang

selalu ditaburi duri-duri godaan dan syahwat, kerakusan



dan angan-angan, kekhawatiran dan keraguan, harapan
semu atas segala sesuatu yang tidak bisa diharapkan.
Ketakutan palsu dari sesuatu yang tidak pantas untuk
ditakuti...dan masih banyak duri-duri yang lainnya".

Cukuplah kiranya, keutamaan dan pengaruh taqwa
merupakan sumber segala kebaikan di masyarakat, se-
bagai satu-satunya cara untuk mencegah kerusakan,
kejahatan dan perbuatan dosa.... Bahkan, taqwa meru-
pakan'pilar utama dalam pembinaan jiwa dan akhlaq
seseorang dalam rangka menghadapi fenomena kehidupan.
Agar ia bisa membedakan mana yang baikdan mana yang
buruk dan agar ia bersabar atas segala ujian dan cobaan.
Ifulah hakikat taqwa dan itulah pengaruhnya yang sangat
menentukan dalam pembentukan pribadi dan jama'ah.

.nAn-AN MENCAPAI SlFAlt ltAQWn
Disini kita cukup membahas faktor{aktor yang ter-

penting yang bisa menumbuh suburkan taqwa, mengo-
kohkannya dalam hati dan jiwa seorang mu'min, dan
menyatukannya dengan perasaan...semoga para da'i bisa
mengikuti Jejak menuju taqwa dan semoga mendapatkan
yang terbaik.

A. MU'AHADAH (mengingat perjanjian)
Kalimah ini diambil dari firman Allah yang Maha

Tinggi:

"3;(#i6:rr$iffi 1s,(l;;iriir6;i;,v
. <,,, .t;', : SJSV&- |yf :rl#{- 4:iiu_Aq

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah
apabila kamu berjanji..." (An Nahal: 9l)
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Cara Mu'ahadah:

Hendaklah seorang mu'min berkholwat (menyendiri)
antara dia dan Allah untuk mengintrospeksi diri seraya
mengatakan pada dirinya: "Wahai Jiwaku, sesungguhnya
kamu tidak berjanji kepada Rabbmu setiap hari disaat
kamu berdiri membaca".

.aA751r1Ui-,€ttVt

"Hanya kepada Engkau kami beribadah
dan hanya kepada Engkau kaml mohon
bantuan".
Wahai jiwaku, bukankah dalam munajat ini engkau

telah berikrar tidak akan berhamba selain kepada Allah,
tidak akan meminta pertolongan selain kepada-Nya. Ti-
dakkah engkau telah berikrar untuk tetap komihnen kepada
shirotul mustaqim yang terbebas dari kerumitan dan liku-
liku perjalanan...Tidalikah engkau telah berikrar untuk
berpaling dari jalan orang-orang sesat dan dimurkai Allah?

Kalau memang demikian, hati-hatilah wahai jiwaku.

Janganlah kau langgar Janjimu setelah Dia kau jadikan

sebagai pengawasmu. Janganlah kau mundur dari jalan
yang telah ditetapkan oleh Islam setelah kau jadikan Allah
sebagia saksimu. Hati-hatilah jangan sampai engkau
mengikuti jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan
setelah kau jadikan Allah sebagai penunjuk jalan.

Hati-hati wahai jiwaku, jangan kau ingkar setelah kau

beriman, jangan tersesat setelah kau mendapat petunjuk,
janganlah kau menjadi fasiq setelah beriltizam (komit-
men).... Barang siapa melanggar maka akibatnya akan
menimpa dirinya, barang siapa tersesat maka kesesatan-
nya itu akan menimpanya.



"Seseorang tidak akan memikul dosa orang
lain. Dan Kami (Allah) tidak o'kan men-
urunkan adzab kecuall setelah mengutus
seorang utusan (Rasul)".
Wahai saudara da'i, bila anda mengharuskan diri

untuk komitmen terhadap Janji yang diikrarkan 17 kali
dalam sehari itu, kemudian anda mewajibkdn supaya anda
telah meniti tangga menuju ikrar tersebut...maka anda
telah meniti tangga menuju taqwa, anda sudah menelusuri
jalan rohani...dan pada akhimya anda akan sampai ke
tempat tujuan. Kederajat para muttaqin (orang yang ber-
taqwa).

B. MUROQOBBAH (Merasakan Keser-
taan Allah).

landasan muroqobah dapat anda temukan dalarn
surat Asy Syura, yaitu dalam firman Allah:

(r vr r i r .j -' r,>'d r3i 4'rfil*;;-+ *j'a'x,

"Yang melihat kamu ketika kamu berdtrl
(untuk shalqt) dan melihat pula perubahan
gerak bsdanmu diantara. ora,ng-oro,ng yang
sujud". (QS. Asy Syura: 21&219).
Dalam sebuah hadits ketika Nabi Shollallahu Alaiht

Wa Sallam ditanya tentang ihsan beliau menJawab:

" Hendakl ah kamu bertbadah kewda Al lah seoloh-
olah kamu melihat-Nya, dan jlka memang kamu
tidak melihat-Nyo moko sesungguhnya Allah
melihat kamu".
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Makna Muroqobah:

Muroqobah sebagiamana diisyaratkan oleh Al Qur-
an dan hadits, ialah: Merasakan keagungan Allah AzzaWa
Jalla di setiap waktu dan keadaan serta merasakan keber-
samaan-Nya dikala sepi ataupun ramai.

Cara Muroqobah.

Sebelum memulai suatu pekerjaan dan disaat me=

ngerjakannya, hendaklah seorang mu'min memeriksa di-
rinya... Apakah setiap gerak dalam melaksanakan amal
dan keta'atannya dimaksudkan untuk kepentingan pribadi
dan mencari popularitas, ataukah karena dorongan ridlo
,dllah dan menghendaki pahala-Nya?

Jika benar-benar karena ridlo Allah, maka ia akan
melaksanakannya kendatipun hawa nafsunya tidak setuJu

dan ingin meninggalkannya. Kemudian ia menguatkan
niat dan tekad unfuk melangsungkan keta'atan kepada-

Nya dengan keikhlasan sepenuhnya dan semata-mata

demi mencari ridlo Allah.

Itulah hakikat ikhlas. ttulah hakikat pembebasan diri
dari penyakit nifaq dan riya'.... Imam Hasan Al Bashrt
(semoga Allah merahmati beliau) berkata; "Semoga Allah
mencurahkan rahmat-Nya kepada seorang hamba yang
selalu mempertimbangkan niatnya. Bila semata-mata
karena Allah'maka dilaksanakannya tetapi jika sebaliknya
maka ditinggalkannya".

Macam-macam Muroqobah
Ada beberapa macam muroqobah:
Muroqobah kepada Allah dalam melaksanakan

keta'atan adalah dengan ikhlas kepada-Nya.
Muroqobah dalam kemaksiatan adalah dengan tau-

bat, penyesalan dan meninggalkannya secara total.
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Muroqobah dalam hal-hal yang mubah adalah de-
ngan menjaga adab-adab terhadap Allah dan berqyukur
atas segala ni'mat-Nya.

Muraqobah dalam musibah adalah dengan ridlo
kepada ketentuan Allah serta memohon pertolongan-Nya
dengan penuh kesabaran.

Saudara da'i, jika anda telah muroqobah kepada
Allah Azza Wa Jalla dengan tingkat muroqobah yang kita
sebutkan, kemudian anda bisa kontinyu
melaksanakannya... maka tidak syak lagi bahwa anda telah
meniti tangga menuju taqwa. Anda sudah menapaki jalan
rohani. Dan pada akhimya anda akan sampai ke derajat
para muttaqin yang mulia.

C. MUFIASABAH (Introspeksi Diri)
Dasar muhasabah adalah firman Allah dalam surah Al

Hasyr:

it65sta,i6rJ5/i&;i*j1r,49-$6*
<,^,p,t<i(6r:3?iigy

"Hai orang-orang yang beriman, ber-
taqwalah kepada Allah dan hendaklah
memperhatikan apo yang telah diper-
buatnya untuk hari esok (akhirat), dan
bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan".
Ma'na muhasabah sebagaimana diisyaratkan oleh

ayat ini, ialah: Hendaklah seorang mu'min menghisab
dirinya ketika selesai melakukan amal perbuatan. .. apakah
tuJuan amalnya untuk mendapatkan ridlo Allah? Atau
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apakah amalnya dirembesi sifat riya'?. Apakah dia sudah
memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak manusia?...

Ketahuilah, wahai saudara da'i, seorang mu'min
setiap pagi hendaknya mewajibkan diri dan meminta
perjanjian untuk memperbaiki niat, melaksanakan taat,
memenuhi segala kewajiban, dan membebaskan diri ciari

riya'... Demikian pula di sore hari, semestinya ia punya
waktu untuk berkholwat dengan dirinya guna memper-
hitungkan semua yang telah dilakukannya.... Bila yang
dilakukannya itu kebaikan, maka hendaklah memanjatkan
puji syukur kepada Allah atas taufiq-Nya, seraya memuji
keteguhan dan tambahan kebaikan kepada Allah... Apa-
bila yang dilakukan itu bukan kebaikan, maka hendaklah ia

bertaubat dan kembali ke jalan Allah; seraya menyesal,
memohon ampunan, berjanji untuk tidak mengulangi,
serta memohon perlindungan dan husnul khotimah kepada-
Nya.'

Sernoga Allah meridloi Umar Al Faruq r.a. yang

berkata;

"Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timba-
nglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-

siaplah untuk pertunjukkan yang agung (hari Kiamat). Di
hari itu kamu dihadapkan kepada pemeriksaan, tiada yang

tersembunyi dari amal kalian barang satu pun".

Hakikat Muhasabah

Hendaklah seorang mu'min memperhatikan modal,
keuntungan dan kerugian, agar ia dapat mengontrol apakah

dagangannya bertambah atau menyrsut.

Yang dimaksud dengan modal adalah Islam secara

keseluruhan, mencakup segala perintah, larangan, tun-
tutan, dan hukum-hukumnya. Dan yang dimaksud de-
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ngan laba adalah melaksanakan ketaatan dan menjauhi
larangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian
adalah melakukan perbuatan yang terlarang (dosa).

Ketika seorang mu'min selalu memperhatikan mo-
dalnya, memperhitungkan keuntungan dan kerugiannya,
bertobat dikala melakukan kesalahan dan bersungguh-
sungguh dalam melakanakan kebaikan....maka ia telah
termasuk orang yang menghisab diri sebelum hari peng-
hisaban dan memperhatikan apa yang akan dipersem-
bahkan pada hari esok (hari Kiamat).

Saudara da'i, jika saudara telah menghisab diri dalam
urusan yang besar maupun yang kecil, dan berusaha keras
melakukan kholwat di malam hari dengan Allah untuk
melihat apa yang akan dipersembahkan di hari Kiamat
nanti....maka dengan demikian saudara telah melangkah
menuju taqwa dan menapaki perjalanan rohani bahkan
akhimya saudara akan sampai kederajat para muttaqin.

D. MU'AQOBAH (Pemberian Sanksi)
Landasan mu'aqobah adalah firman Allah Azza Wa

Jalla:

. ;i;i:4,3$ slV**\A\i,e 4i
<tt1$.7)r)

"Dan dalam gishosh itu ada (iaminan
kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-
orang yang berakal, supaya kamu
bertaqwa".(QS. AI Baqarah: 778)

Sanksi 5ang kita maksudkan sebagaimana diisyaratkan
oleh ayat tersebut adalah: Apabila seorang mu'min men-
emukan kesalahan maka tak pantas baginya untuk mem-
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biarkannya. Sebab membiarkan diri dalam kesalahan akan
mempermudah terlanggamya kesalahan-kesalahan yang
lain dan akan semakin sulit untuk meninggalkannya. Bahkan
sepatuhrya dia memberikan sanksi atas dirinya dengan
sanksi yang mubah sebagaimana memberikan atas istri
dan anak-anaknya... Hal ini merupakan peringatan ba-
ginya agar tidak menyalahi ikrar, disamping merupakan
dorongan untuk lebih bertaqwa dan bimbingan menuju
hidup yang lebih mulia.

Sanksi ini harus dengan sesuafu yang mubah, tidak
boleh dengan sanksi yang haram, seperti membakar salah
satu anggota tubuh, mandi di tempat yang terbuka pada
musim dingin, meninggalkan makan dan minum sampai
membahayakan dirinya.... Sanksi-sanksi ini dan yang
sejenisnya haram hukumnya sebab termasuk dalam laran-
gan yang tercantum dalam Al'Qur-an:

<,   o, i .i) i rl:$t 3t4 *tV$dl;
"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu
sendiri ke dalam kebinasaan...."(QS. Al
Baqoroh: 195).

( Y q,, ur, ) tg:,Kau=itr a{6t;t:6gj<t
'.... dan j anganl ah kamu m emb unuh diri m u.
Sesungguhnya Allah adalah Mqha Penyay
ang kepadamu".(An Nisa: 29).

Generasi salaf yairg sholeh telah memberikan teladan
kepada kita tentang ketaqwaan, muhasabah, menjatuhkasn
sanksi pada dirinya jika bersalah dan bertekad untuk lebih
ta'at jika mendapatkan dirinya lalai atas kewajiban. .. Berikut
ini kami sebutkan beberapa contoh:
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Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar bin
lGothob r.a pergi ke kebunnya. Ketika pulang didapatinya
orang-orang sudah selesai melaksanakan sholat Ashar.
Maka beliau berkata; "A^ku pergi hanya untuk sebuah
kebun, aku pulang orang-orang sudah sholat Ashar!. .. kini
kebunku aku jadikan shodaqoh buat orang-orang miskin".

Menanggapi masalah ini Al l-aits berkata; Padahal
beliau hanya ketinggalan sholat berjama'ah! ".

Suat ketika Umar r.a pemah disibukkan oleh suatu
urusan sehingga waktu maghrib lewat sampai muncul dua
bintang. Maka setelah melaksanakan sholat maghrib be-
liau memerdekakan dua orang budak.

Ketika Abu Tholhah sedang sholat, di depannya
lewat seekor burung lalu beliaupun melihatnya dan lalai
dari sholatnya sehingga lupa sudah berapa raka'at beliau
sholat? Karena kejadian tersebut beliau mensedekahkan
kebunnya unfuk kepentingan orangorang miskin sebagai
sanksi atas kelalaian dan ketidakkhusyu'annya.

Diriwayatkan pula oleh ahli sejarah bahwa Tamim Ad
Dari r.a tidur semalam suntuk tanpa sholat tahajjud, maka

beliau wajibkan dirinya agar meninggalkan.iidur selama

setahun. Beliau isi setiap malam dengan tahajjud sebagai

sanksi atas kelalaiannya.

Hasan bin Hannan pemah melewati sebuah rumah
yang selesai dibangun. Beliau berkata; "Kapan rumah ini
dibangun?" Kemudian beliau menegur dirinya: "Kenapa

kau tanyakan sesuatu yang tidak berguna untuk dirimu?!

Akan kujatuhkan sanki dengan puasa setahun!".

. Dan beliau pun berpuasa satu tahun sebagai sanksi

atas campur tangan dalam sesuatu yang tidak berguna

baginya.
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Ada baiknya bila setiap da'i mengikuti jejak generasi

salaf dalam muhasabah diri dan menjatuhkan sanksi; jika

ia menemukan kelalaiannya dalam memikul tanggung
jawab atau meninggalkan kewajiban terhadap Allah dan

sesama manusia. Misalnya dengan menginfakkan sejum-

lah uang tatkala meninggalkan sholat berjama'ah, atau

dengan hengerjakan beberapa raka'at sholat sunat ketika

tidak berziarah ke temPat ikhwah.

Jika seorang da'i fi sabilillah sudah bisa menjatuhkan

sanksi kepada dirinya di saat melakukan kesalahtrr, maka

dia telah melangkah menuju taqwa, dan telah menapaki

Jalan ketinggian rohani... dan dengan pasti dia akan

sampai ke derajat orang-orang yang bertaqwa.

E. MUJAHADAH (OPtimalisasi).

Dasar mujahadah adalah firman Allah dalam surat Al
'Ankabut:

6gr:88,\s6qti4l-,t#lr+-,i"t'eit5
"Dan orang-orang yo,ng beriihad untuk
(mencari keridloan) Kaml, benarbenar akan
kami tuniukkan kepada mereka ialan-ialan
Kami. Dsn sesungguhnya Allah benar'be'
nar beserta orung-orang yang berbuat baik".
(QS. At 'Ankabut:69)'.
Ma'na Mujahadah sebagaimana disyari'atkan oleh

ayat tersebut adalah: Apabila s€orang mu'min ler*ret
dalam kemalasan, santai, cinta dunia dan tidak lagi mela-

ksanakan amal-amal sunnah serta ketaatan yang lainnya

tepat pada waktunya; maka ia harus memaksa dirinya
melakukan amal-amalan sunnah lebih banyak dari sebe-
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lumnya. Dalam hal ini ia harus tegas, serius, dan penuh
semangat sehingga pada aktrimya ketaatan merupakan
kebiasaan yang mulia bagi dirinya dan menjadi sikap yang
melekat pada dirinya.

Dalam hal ini cukuplah Rasulullah menjadi qudwah
yang patut diteladani sebagaimana diriwalatkan oteh Aisyah
r.a :

Rasulullah Shollallahu Alaiht Wa Sallam mela-
ksanakan sholat malam hingga kedua tumltnya
bengkak. Ketika Aisyah r.a bertanya, "Mengapa
engkau lakukan hal itu? bukankah Allah sudah
mengampunl dosamu yang sudah lalu dan yang
akan datang?" Rasulullah menitwab: "Bukankah
sepantasnya aku menjadi *orang hamfu yang
bersyukur?!" (HR. Bukharl dan Muslim).

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Aisyah r. a berkata;

"Apablla Rasulullah memasuki sepuluh hari tera'
khlr dt bulan Romadhon, beliau menghidupkan
malam (dengan lbadah), membangunkon keluar-
ganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan
tkat pinggang".

Dalam beberapa hadits, Rasulullah menyruruh dan
menyokong pelaksanaan mujahadah dalam amal ibadah.
Dari itu, hendaklah para da'i, para ulama pewaris Nabi
menjadi ontng€rang yang pertama yang bergegas me-
nyambut dan melaksanakan perintah tersebut.
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Diantara bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa

Sallam mengenai mujatradah, Imam Bukhori meriwayatkan

dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata;

({rt,v'.e$,\3965\i'3'&{$5;u'i;u;lF
&,fiV,Afi*ft;ff 6vE'6f a,;iat
/,6:ti,t!;;;lkl:r/trt:t'^tikJrqYJiun
ukd'*;q,Hi86t'i*i;itfi::6;

:S':g$;;ei:*t!'{t;"'$ua6
Ra su I ul ah ber sa]ryjr q; "Sesu ngguh n ya AII ah be r t' ir-

man:... 
Tl_

daklah seorang hamba-Ku mendekat kepada-Ku

e;"io" r"rrot-i yong lebih Kusukoi selain darl

i^iton<i^olan uniib dan reorang hamba-Ku senan-

iio,io 
^"ndekat 

kepada-Ku dengan melakukan

amalan-amalan sunnat, sehlngga Aku mencln-

t"'iivi,. Apabtta Aku telah mencintanya, .moko
Aihon yang meniadi pndengarannya, dan se'

bagai tangan yang digunakan nya.untuk memegang

da"n kakl-wis dia pokat untuk furialan, dan.apa-

bi" i; i"^6hon kepada-Ku pasti Kukabulkan'
aloi ii'Xo berlindung kepada-Ku pastl Kultndungl'

iti-!j6{4('K,J6€K.igd?g},ti,t5
'a g*ra r 16, u,, gSi 4:SV+N+j;
"1 

6f6:\ 
"' 
3i5:f,ji 6.6I65i (M 65 " ck "

.;{Af2pA,,,15J;t+;:t,'J\{,3('"J6'(&
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Imam Musiim meriwayatkan dari Ruba'i bin Ka'b,
beliau berkata; "Suatu malam saya bersama Rasulullah
Shollallahu Alaihi Wa Sallam lalu aku mengambil air
wudlu'nya dan kebufuhan-kebutuhannya. Kemudian be-
liau bersabda; "Mtntalah padaku" . Saya katakan, "Soyo
memohon agar btsa menyertal anda di Sorgo". Nabi
Shollallahu Alaihi Wa Sallam berkata; "Tidakkah kau
minta yang lainnyo?". Saya katakan; "Itulah permintaan
saya". Nabi berkata,

"Kalau begitu tolonglah saya untuk (menyela-
matkan) dirimu dengan banyak fursujud (mela-
ksanakan sholat)".

Imam Turmudzi meriwayatkan dari Abu Sofwan,
beliau berkata, Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam
bersabda,

:!\4514,..i4i6i;*81€
"Sebatk-balk manusia adalah yang panjang
umurnw dan batk amal prbuatannya'.
BerpiJak dari bimbingan Nabi Shollallahu Alaihi Wa

Sallam mengenai mujahadah dan bagaimana memaksakan
diri dalam tho'at se*a taqomrb kepada Allah, maka
generasi Salaf yang shole[telah menapaki jalan mujahadah
dan melatih diri agar terus bisa mujahadah. Setiap kali
mereka menemukan kemalasan atau kelalaian dalam
melaksanakan hak-hak Allah walau hanya berupa sunnah,
mereka bangkit dari kelalaiannya dengan serius dan tekad
yang bulat kemudian kembali ke jalan Alah dengan penuh
kekhusyu'an sehingga mereka sampai ke puncak derajat
yaqin, hati mereka merasakan hembusan keimanan dan di
relung jiwa mereka terasakan manisnya ibadah dan
nikmahrya munajat.
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Anda bisa membaca beberapa kisah tentang mereka

di bawah ini:

Diriwayatkan bahwa Umar r'a pemah ketinggalan

sholat berjama'ah lalu malamnya harinya beliau isi dengan

ibadah dan tidak tidur.

Salah seorang ulama salaf berkata; "Kalau saya merasa

malas dalam beribadah maka saya perhatikan wajah

Muhammad bin Wasi (seorang 'alim yang banyak berib-

adah) dan bagaimana kesungguhannya dalam beribadah,

kemudian sayl it uti cara ibadahnya selama satu minggu"'

Amir bin AMi Qois selalu sholat seribu raka'at setiap

harinya. Al Aswad bin Yazid berpuara sampai kelihatan

pucat pasi.

Masruq ketika melaksanakan ibadah haji tidakpemah

tidur kecuali sambil sujud.

IGrz bin Wabrah selalu mengkhatamkan Al Qur-an

tiga kali setiaP hari.

Abu Muhammad Al Jahiri bermukim di Mekkah

selama satu tahun. Beliau tidak tidur, tidak berbicara, tidak

bersandar ke dinding dan tidak duduk melonjorkan kaki'

Abu Bakar Al Kitani bertanya kepada beliau; "Bagaimana

anda bisa kuat seperti ini?" Beliau menjawab; "Allah Ma-

ha Mengetahui ketulusan batin saya sehingga dengan

demikian Dia menolong kekuatan lahiriyah eya"'

Ketika orangorang mengunjungi' Zahlah Al' Ab idah,

mereka mengungkapkan kekhawatiran mereka atas kese-

hatan dirinya Tetapi Tahlahberkata; "Hidup ini hanyalah

hari-hari untuk bersegera melakukan amal' Barang siapa

ketinggalan hari ini maka dia tak bisa menyusulnya di hari

esok]-Oemi Allah wahqi saudara-saudaraku, saya akan

terus sholat selama badah saya terus bertahan, saya akan
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terus berpuasa seumur hidup dan saya akan terus me-
nangis selama mata saya bisa menangis".

Itulah beberapa kisah diantara sekian banyak kisah
yang menggambarkan betapa luhumya mujahadah mereka
dan betapa banyaknya ibadah dan ketaatan yang mereka
lakukan.

Seandainya generasi salaf yang shohih hanya memiliki
sifat-sifat yang kita sebutkan di atas rasanya sudah cukup
membuat mereka punya wibawa, mulia dan tetap berjaya.

Selanjutnya bagi orang yang ingin bersungguh-
sungguh dalam ibadah dan membawa dirinya untuk ber-
mujahadah harus memperhatikan dua sisi penting dalam
amal-amalnya:

Pertama: Hendaklah amal-amal yang sunnah tidak
membuafrya lupa akan kewajiban-kewajiban yang lain-
nya. Misalnya ia mengerjakan suatu sunnah tertentu
sementara ia mengabaikan hak keluarga berupa nafkah,
atau mengabaikan hak dirinya. Hal ini berdasarkan pelajaran
Rasul Shollallahu Alaihi Wa Sallam dalam sabdanya:

5F apg. aV,G; a*z f)=A't V,k aa; j;, tI
((3d\o'")tt3:6aIWgg

"Sesungguhnya Allah mempunyai hak yang harus
kamu patuht. DirtmV pun punya hak ians harus
kamu .penuht, dan keluargamu juga 

-puiya 
hak

yang harus kamu penuht. penuhilah setiap hak
mereka". (HR. Bukhari).

Kedua: Tidak memaksakan diri dengan amal-amal
sunnah yang diluar kemampuannya, sebagaimana sabda
Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam dalam sebuah hadits
yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan Muslim:
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. &" t"'t t JrS AV,'t6*v'St'8r Cl*
Hendaklah kalian beramal sesuoi d37san kemam-
'iroi 

iit*n' oeit Allah' Atlah tidak akan bosan

i"iirss, kalian merasa boson"'

Apabila ada diantara orang salaf melaksanakan amal-

urnuf nlfifuf, (iunnah) O tuut Uutut ukuran biasa' maka bisa

;i;C" dengan beberaPa kemungkinan:

Mungkin hanya untuk menenrang.hawa nafsunya

,runo't"iJ-i eieralinng* kelalaian dan kemalasan' atau

ili,H'i.'#";ifi 
-;;;;:;e'"*;;p9:-g3'Auah'dan

'#,i;;; 
dadi waktri-witu tJrtentu yang penuh berkah,

atau mungkin Xarena-Alfan memUetit'an kekuatan untuk

bisa melakukan amal-amJseperti itu' atau mungkin mereka

diberi taufiq untuk bisa mujahadah memenuhi semua hak

;;il. D;; masih dt"k kemungkinan-kemungkinan

lainnya.

Jika anda -wahai saudara da'i- sudah berusaha

melakukan mujaf'aOat', mencontoh Rasulullah Shollallahu

AlaihiWaSallamoun.nngikutijejakgenerasisalaf,maka
;;;;;til;nda telah melangkah menuju taqwa' mena-

ilrc ilt:ir""an rohani dan Jlan sampai ke derajat para

muttaqin.

Itulah -wahai para da'i- beberapa cara untuk menum-

buh suburkan tuq*u aufu- hati dan ruh setiap mu'min

rnttu tnnnyutukannya dengan perasaannya'

Dengan'mu' ahadah anda dapat beristiqamah diatas

syari'at Allah dan ;;;;"; murlolah anda dapat

merasakan keagungan-Ailah baik dikala sembunyi atau

pun di kala ramai'
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Dengan muhasabah anda bisa terbebas dari kebusukan
hawa nafsu yang selalu berontak, dan bisa memenuhi hak_
hakAllah dan hak-hak sesama manusia. Dengan mu'aqo_
bah anda bisa memisahkan diri anda dari penyimpangan
dan membuatnya peka terhadap muroqoUih dan muhasa_
bah.

- Dengan mujahadah anda dapat memperbaiki ak_
tifitas diri anda sekaligus menumpas kemalasan dan kela_
laian. Dengan cara-cara tersebut taqwa akan mejadi suatu
hal yang biasa bagi anda, sebagaimana hal-hil lainnya
yang biasa menurut anda dan akan menjadi akhlaq ania
yang sebenamya.

Bahkan anda akan sampai ke puncak kemulian dari
keutamaan, anda akan sampai ke derajat yang paling
tinggi... anda akan mampu memberi suri tauladan t<epadi
orang lain dalam ucapan, perbuatan dan kemantapan
rohani.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEIVUM.
BUH SUBURI(AN RUHIYAH

Dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua bagian:

Pertama : Faktor yang berkaitan dengan kepekaan jiwa'
Kedua : Falrtor yang berkaitan dengan segi amaliyah

]t. FAKTOR-FAKTOR YAI\IG
BERKAITAI{ DE}trGAN KEPEKAAN

.NIWA

- Senantiasa Melakukan Muroqobah Kepada Allah ...

- Mengingat Kematian Dan Kehidupan Sesudahnya...

- Membayangkan Kehidupan Akhirat Beserta Seluruh
Peristiwanya...



Tidakdiragukan lagi bahwa kepekaan seorang da'i
terhadap pemahaman-pemahaman tersebut di atas
dalam jiwa dan hatinya membuatnya selalu bersama
manhaj Robbani baik secara fikah maupun aplikasi.
Dia akan terjauh dari perbuatan dosa dan maksiat.
Selalu beramaldengan baikdan sempurna, serta mampu
menunaikan semua kewajiban. Dia akan selalu ber-
angkat ke medan perbaikan dan perombakan ummat
dengan tekad, semangat, dan ketegaran yang mantap.

Ada baiknya, kita berhenti sejenak membahas
faktor-faktor yang menumbuh suburkan rohani dan
membuat seorang da'i - tatkala menyadari dan menga-
malkannya- menjadi seorang Robbani, bertaqwa, sho-
leh, bersih, hanya mengajak ke jalan Allah. Kelak ia
akan punya pe-ngaruh di tengah-tengah ummat, akan
diabadikan dalarn sejarah, dan akan menjadi contoh
bagi generasi berikutnya.

SEn-"An-ni SdEn-AK{.iKAN N'{LIROQOtsAF{
KEPADA ^AN.N..AFil

Apabila da'i hendak melakukan suatu pekerjaan,
hendaldah ia meyakini dalam relung hatinya bahwa
Allah selalu bersamanya. Dia Maha Mendengar dan
melihat dirinya. Dia Maha Mengetahui lahir dan batin-
nya. Dia mengetahui penglihatan mata yang khianat
serta apa yang tersembunyi di dalam hati. Hal ini sesuai
dengan saMa Rosul Shallallahu Alaihi Wa Sallam ketika
ditanya tentang ihsan:

. Sy.a'Eg w'K l: aE trF ::itv.ii,t :5 tj
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"Hendaklah kamu beribadah seolah olah kamu

^",tihot 
Alloh. Dan Kalau memang kamu tidak

melihat-Nya maka sesunggunya Allah Melihat
komu". (HR. Muslim).

Dengan demikian dia telah muroqobah kepada

Allah seiara kontinyu, telah lurus akhlaqnya, beres

amalnya, tambah subur ruhiyahnya, dan telah meniti

tangga menuju kesemPurnaan.

Saudara da'i, ambilah beberapa contoh tentang

kesinambungan muroqobah dalam perilaku, mu'amalah

dan akhlaq berikut ini:

A.lmam Al Ghozali meriwayatkan dalam kitab "lhya'

Ulumuddin":

Di toko milik Yunus bin Ubaid ada beberapa jenis

perhiasan yang harganya bermacam-macam. Ada yang

berharga 400 dirham. Ada juga yang 200 dirham'
Ketika pergi hendak melaksanakan sholat ia menyuruh
keponakannya untuk menggantikannya di toko. Kemu-
dian datanglah seorang Arab badui, meminta perhiasan

seharga 400 dirham. Si penjual (keponakan Yunus)pun
menyodorkan perhiasan tersebut. Setelah meneliti
perhiasan yang disodorkan kepadanya orang badui itu
merasa puas dan dibelinya dengan harga 400 dirham.
Kemudian ia pergi meinggalkan toko sambil meni-

mang-nimang perhiasan yang baru dibelinya itu. Di
tengih perjalanan Yunus bin Ubaid berjumpa dengan-

nya dantahu betulakan perhiasannya. Maka Yunus bin

UbaiA pun bertanya, "Berapa engkau beli perhiasan

itu?".

"400 dirham", jawab badui itu.

"Ah.. perhiasan itu harganya tak lebih dari 200
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dirham. Kembalilah ke toko dan ambil uang lebihnya!",
kata Yunus.

"Perhiasan ini di kampung saya harganya 500
dirham, dan sayarela memberlinyadengan 400 dirham",
kata orang badui itu.

"Kalau begitu ikuti saya! sesungguhnya nasehat
dalam agama lebih baik dari dunia dan segala isinya",
ajak Yunus.

Maka diajaknya orang badui tersebut untuk kem-
bali ke tokonya kemudian dikembalikannya keiebihan-
nya tersebut. Dan beliau menegur keponakannya den-
gan keras, "Apakah kamu tidak malu?! Apakah kamu
tidak takut kepada Allah?! Kamu ambil untung se-
banding dengan harga barang dan kamu tanggalkan
kejujuranmu terhadap orang muslim!! "

"Demi Allah, dia mengambilnya dengan rela sepe-
nuhnya", bantah keponakannya.

"Bukankah seharusnya kamu rela untuknya se-
bagaimana kamu merasa rela untuk dirimu sendiri?',
jawab Yunus

B. AMullah bin Dinar berkata,

"Saya pergi bersama Umar bin Khottob r.a menuju
Makkah. Ketika kami sedang beristirahat, tiba-tiba
muncul seorang penggembala menuruni lereng gunung
menuju kami. Umar berkata kepada pengembala; "Hai
penggerrrbala, juallah seekor kambingmu kepada saya".

"Tidak! Saya ini seorang budak ", jawab penggem-
bala itu.

"Katakan saja pada tuanmu bahwa dombanya
diterkam serigala", Umar menguji.

"Kalau begitu, di mana Allah?", tegas penggem-
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bala itu.
Ketika mendengar jawaban tersebut Umar langsung

menangis. Kemudian pergi bersama budak tersebut lalu
dibelinya dari tuannya dan dimerdekakannya seraya
berkata, "Kamu telah dimerdekakan di dunia oleh
ucapanmu dan semoga ucapan itu bisa memer-
dekakanmu di akhirat kelak".

C. Banyak diantara kita yang sudah mengetahui kisah
seorang ibu dengan putrinya ketika dia mau mencapur
susu dengan air karena menginginkan keuntungan yang
lebih banyak. Putrinya mengingatkannya dengan
muroqobatullah (pengawasan Allah) dan dengan peri-
ngatan amirul muminin Umar bin Khottob r.a. Ketika
ibu itu bersikeras ingin melaksanakan kehendaknya,
gadis itu menjawab, "Kalaupun Amirul mu'minin tidak
melihat kita tetapi Rabb Amirul mu'minin melihat kita".

D. Kisah s€orang wanita di zaman Al Faruq (Umar r.a).
Ia sudah lama ditinggal suaminya. Terkepung dalam
kabut kesepian, disergap bisikan-bisikan kesendirian.
Darah kewanitaannya bergejolak, dan nalurinya mem-
bisikkan sesuatu. Namun semua itu terbendung dengan
benteng keimanan dan muroqobah kepada Allah Sub-
hanahu Wa Ta'ala s€cara kontinyu. Di tengah malam
yang gelap gulita Umar mendengar dia bersenandung:

.'4vi9gt5'(i56;6
,'u+liirS:llW;fu
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Malam lama berlalu, gelap smakin pkat
Aku masih terjaga, tak ada kekasih mencumbu
Demi AIIah, andai tak ada AIIah yang ditakuti sikso-
Nyo
Niscoyo ranjang ini akan furgoyang

Hari berikutnya Umar r.a menemui anaknya,
Hafshoh ra. Beliau bedanya, "Berapalamakah seorang
istri bisa sabar menunggu suaminya?"

Hafshoh menjawab, "Empat bulan".

Selanjutnya Khalifah Umar yang adil s€gera men-
girim utr:san kepada pemimpin pasukan di medan
perang. Dalam pesannya, Umar memerintahkan
pemimpin pasukan agar tidak menahan s€orang praju-
rit (mujahid)lebih dari empat bulan. Merupakan fitnah
(ujian) antara p€rasaan takut wanita tersebut kepada
Allah di satu pihak dan dorongan untuk melakukan
makiat di pihak lain. Kemudian dorongandorongan
tersebut lebur di hadapan kekuatan iman. Dan tampillah
Iman sebagai pemenang.

MENGNNG.AT KEN4^ATN,AN DAN KEFilIDUPAN
SES{,JDAFilNVA

Apabila seorang mu'min senantiasa rnengingat
bahwa kematian pasti akan menjemputnya, kemudian
ia pasti akan ditanya dalam kesendiriannya di alam
kubur..... Selalu mengingat bahwa kubur itu baginya
bisa jadi taman surga atau jurang neraka.... Bila semua
itu selalu terbayang di benaknya, maka bisa dipastikan
hatinya akan peka terhadap rasa takut kepada Allah dan
muroqobah kepada-Nya setiap saat dan di segala tem-
pat.

30



Bahkan jiwa dan raganya akan bangkit untuk
melakukan amal-amal sholeh guna mempersiapkan
bekaluntuk hari yang dijanjikan Kiamat). Ia akan diberi
karunia oleh Allah, bersama para Nabi, para shiddiqiin,
para syuhada dan para sholihin. Dan mereka itulah
sebaik-baik teman. Alangkah indahnya ungkapan
merel<a:

,i,r.r3jafug9
+ 2eli3\|33\-"y

"#6;,K6,a,j
*26j'{,,49"59

krbekallah untuk hari yang sudoh posti
Sungguh kematian adalah muara monusio
Relakah dirimu menyertai segolongan orang
Mereka membawa bekal sedang tanganmu hampa

Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa
Sallam fienyuruh ummatnya agar sering mengingat
kematian yang memutuskan segala kenikmatan. At
Turmudzi meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa
Rasulullah Shallallahu Alqrll Wu Salllm bersaMa,

..263>-tg;4(g
"Perbanyaklah mengingat akan pemusnah se'
gala kenikmatan (kematian)".

Dan karena itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wa Sallam rnenyuruh ummatnya agar melakukan ziarah
kubur. Imam Muslim meriwayatkan dari Buraidah r.a
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam ber-
sabda:
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€';Fjfr it\li};"r4aat(K
"Dulu saya melarang ziarah kubur, sekarang
ziarahilah".
Dalam riwayat lain ditegaskan :

.r;!'iqSutS:;X3/rsisy*U:yJ,;t
"Siopo yang mau furziarah kubur hendaklah
berziarah, sebab ziarah kubur bisa mengingatkan
kematian".

Oleh karena itu pula Rasululah Shallallahu Alaihi
Wa Sallam mentarbiyah para shahabat agar memper-
siapkan diri menghadapi kematian dan jangan terlena
dengan angan-angan. Imam Bukhori meriwayatkan
dari Ibnu Umar r.a, beliau berkata;

"Rasululah Shallallahu Alaihi Wa Sallam
memegang pundak saya seraga bersabda; "Jadi'
Iah kamu di dunia ini seperti orang asing atau
musaf ir (ynlancong)" . Ibnu U mar berkata; " J ika
kamu di sore hari jangan menunggu sampai
datangnya pagi. Dan jika kamu di waktu pagi
hari jangan kamu menunggu datangnga sore.
Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi
waktu sakit dan gunakan hidupmu untuk kema-
tianmu".

Oleh karena itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wa Sallam menyuruh setiap muslim agar segera menu-
lis surat wasiat sebagai persiapan untuk hari keber-
angkatan. Imam Bukhori dan Mulslim meriwayatkan
dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wa Sallam bersaMa;
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.t€d.,rg4_;
"Tidak dibenarkan bagi seorang muslim jika
punya wasiat untuk membiarkannya selama dua
malam, kecuali jika wasiatnya tertulis padenya".

Ibnu Umar berkata; "Sejak saya mendengar apa
yang disaMakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa
Sallarn tersebut, tak pernah lewat satu hari pun melainkan
wasiat saya sudah ada pada saya".

Oleh karena itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wa Sallam menganggap orang yang selalu mengingat
mati sebagai orang yang paling genius dan yang paling
afdol. Ibnu Abu Dunya, At Thobrani, Ibnu Majah dan
Baihaqi meriwayatkan,

$;i\t:?G'J6(i:!-p{,2*tJe'.',:i:;,-rA4r€:
"r{AV .g i -- ;t;f;a,, 56 r',FS t- t x JA

.J?$r$jr,,i:i',Ws.q
Dari lbnu Umar ra. bahwa ada seorang yang
bertanya kepada Nobi Shol/allahu Alaihi Wa
Sallam, " Siapakah diantara orang-orang mu' min
yang paling utama?" Nabi menjawab; 'Yang
paling mulia akhlaqnya". Orang itu bertanya
lagi; "Siapakah yang paling jenius? Nabi men-
jawab, "Yang paling banyak mengingat mati,
dan yang paling banyak persiapannya untuk
menghadapi moso sesudoh kematian".

Generasi salaf banyak mengingat kematian dan
mengambil 'ibroh darinya. Ibnu Umar bila teringat mati
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badannya gemetar bagai burung kedinginan. Setiap
malam, belizu mengundang fuqaha (ulamafiqh), mereka

saling mengingat kematian dan hari kiamat. [-alu

semuinya menangis seolah-olah di hadapan mereka
ada jenazah.

Hamid Al Qushoiri berkata, "Kita s€mua yakin

dengan datangnya maut, namun kita tidak memper-
siapkan diri. Kita semua yakin akan sorga namun kita
tidik beramal untuknya, dan kita semua yakin akan

adanya neraka namun kita tidak merasa takut kepadanya.

Maka atas dasar apa kita bersuka ria?".

Sebaiknya kalian menantikan kematian karena ia
merupakan tamu pertama dari Allah yang akan mem-

bawa kebaikan atau keburukan. Wahai saudara-sau-

daraku, berjalanlah menuju Allah dengan perjalanan
yang sebaik-baiknya.

Hasan Al Bashri berkata, "Kematian telah meny-
ingkap keburukan dunia, ia tidak akan memberi kesem-
patan bergembira kepada orang yang cerdas. Tidaldah
seorang hamba mengingat kematian dengan sungguh-
sungguh melainkan dunia menjadi kecildi hadapannya,
dan segala isinya tidak lagi bernilai baginya"

Diriwayatkan bahwa Al Muzani berkata, "Saya
menemui Imam Syafi'i ketika beliau ditimpa penyakit
yang menyebabkan kematiannya. Saya bertanya;
"Bagaimana keadaan anda?" Beliau menjawab; "Aku
jadi orang yang bakal berangkat dari dunia meninggal-
kan semua saudara, berjumpa dengan amalyang buruk.
Mereguk gelas kematian, datang menghadap Allah
Subhanahu wa ta'ala. Namun aku tak tahu apakah
ruhku masuk surga kemudian aku bahagia atau masuk
neraka kemudian aku sengsara. Kemudian beliau
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bersenandung:

, Gr\'t:56;:;6693i.&3;4€;iq;?&

"+UF64la:t;C"rsi6a3an\zb;3:F!
|8'{+-,{i,FF\irJrw

. 'q6;-'Eiriri;j3
Dikala kalbuku membatu dan jalan'ialan buntu

kujadikan harapan atas ampunqn-Mu tangga
peniti
Nompok begitu besar dosqku, namun tatkala
kubandingkan
dengan ampunan-Mu Robbku, nyatalah ampunan-
Mu lebih agung
Selamanga Engkau adalah Pengampun doso-doso

Engkau Memberi dan Mengampuni sebagai
karunia dan kemurahan

Abu Darda punya kegemaran duduk dekat kub-
uran. Ketikaditanya mengapa melakukan halitu, beliau
menjawab; "Aku duduk bersama orang-orang yang
mengingatkan tempat kembaliku dan jika aku absen
dari mereka, mereka tidak menggunjingku".

Maimun bin Mihron berkata; "Saya pernah pergi
bersama Umar bin AMul Aziz ke kuburan. Ketika
sampai di kuburan, beliau langsung menangis. Kemu-
dian beltau menemuiku seraya berkata; "Maimun, inilah
kuburan nenek moyang Bani Umayyah. Mereka seolah-
olah tak pernah ikut serta merasakan kenikmatan dan
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kehidupan bersama penduduk bumi. Tidakkah kau lihat
mereka telah mati, mereka telah ditimpa berbagai
siksaan, diliputi berbagai cobaan. Kemudian beliau
kembali menangis seraya berkata; "Demi Allah, sepenge-
tahuanku tak ada s€orang pun yang lebih bahagia dari
pada seseorang yang, rnasuk kubur dalam keadaan
aman dari siksa Allah".

Hendaklah para da'idi jalan Allah selalu mengingat
kematian beserta peristiwa-peristiwa yang akan
menyusulnya, agar bisa membekali diri di dunia ini
dengan amalsholeh, bisa terus menerus meniti tangga
menuju nilai rohani dan kesempurnaannya dan agar
mencapai derajatyang paling tinggi dalam mencari ridlo
Allah dan persiapannya untuk berjumpa dengan-Nya.

MES,AtsAVANGKAN FliARn AKHIR"AT DAN
FilAN--FilAN- VANG tsER,K.ANTAN DENGAN-
NVA

Tidak diragukan lagi bahwa tatkala seorang
mu'min membayangkan peristiwa-peristiwa yang
dihadapi oleh ahli surga atau juga ahli neraka. . . ..Tatkala
mengenal lebih dekat ke3daan mereka di padang Masyar,
ketika dimulalnya timbangan, dibagikannya kitab-kitab
amal dan dimulainya penitian jembatan. .. Ketika meng-
hayati keadaan orang-orang yang masuk_ surga dengan
berbagai kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah dan
keadaan orang-orang yang masuk neraka dengan ber-
macam-macam kesengsaraan dan siksaan yang sudah
disediakan... Seorang da'i ketika membayangkan semua
itu pasti akan bersungguh-sungguh dalam beribadah
dan berusaha lebih dekat kepada Allah.
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Bahkan seluruh jiwa dan raganya akan bangkit
melaksanakan amal-amal untuk hari akhirat nanti,
dengan tujuan agar nanti dia termasuk kelompok orang-
orang yang diridloi oleh Allah dan mereka pun ridlo
kepada-Nya. Dan di hari akhir kelak mendapat bagian
di tempat yang mulia di sisi Allah Yang Maha Kuasa,
berdampingan dengan kelompok orang-orang yang
selamat; dari para Nabi, para shiddiqin, para Syuhada
dan sholihin... dan mereka itu lah sebaik-baik teman.

Saudara da'i, ambillah pelajaran dari beberapa
gambaran tentang keadaan orang-orang di akhirat
nanti yang tercantum di bawah ini:

a- Semua manusia dikumpulkan dengan telanjang bulat
dan tanpa alas kaki.

lmam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari
Aisyah r.a, beliau berkata,

3\4i 3i9,", 4y 5E S /i Wv: l"g'f1
"rlt?.Jr66t.:.,;{Jt'&i;;.&:6'*6f;

.<A.\'&'j:;rt
"Soyo mendengar Ras;ulullah Shaltallahu Ataihi
Wa Sallam bersabda; "Semua manusia dikum-
pulkan tanpa alas kaki, talanjang bulat dan
bel um dikhitan ". Aisyah berkata ; "Soyo katakan ;
Iaki-laki dan perempuan akan soling melihat
sotu somo lain?!". Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wa Sallam bersabda; uUrusan di saat itu lebih
dasyat dari pada mementingkan hal-hal seperti
itu".
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b.Matahari sangat dekat di atas kepala.

Imam Muslim meriwayatkan dari Al Miqdam r.a,
bellau berkata;

W xUl6.*fA a :i,3i6 o iit$ls,2"z
FaFvG,P;"(*ifi;*y-*')ttti'&EK,k
iJ6-t& u 45, a5fi tLKii'6-. g A,s3tKuW*53l"Ku#-.sAe
-Vz,nl!;i, a aLa > 4fi JILK U llet, 1f;.3j

' 
. yi-Jyt #,o x, |fr;ufv,\rc\A astt,l#

"Soyo mendengar Rasulul lah Shal tallahu Ataihi
Wa Sallam bersabda; "Di hari kiamat nanti
matahari akan mendekati manusio, sehinggo
jaraknya hanga satu mil. Manusia akan berada
dalam keringatnya masing-mosing sesuoi den-
gan amal prbuatannya. Ada yang keringatnya
sompoi mata kaki, ada yang sampai lutut, ada
yang sampai setengah badan dan ada yang
tenggelan sampai mutrutnya. Rasulullah Shallal-
lahu Alaihi Wa Sallam memberi isyarat dengan
tangannya ditunjukkan ke mulutnya'.

c- Bumi menjadi saksi atas apa yang dilakukan seorang
hamba di atas permukaannya.

Ibnu Hiban meriwayatkan dari Abu Hurairah, be-
liau berkata;

Rasulullah Shallaltahu Ataihi Wa Sallam mem-
baca ayat: "Ysttma'ldzin tuhadditsu
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akhbarohs" kemudian beliau bertanya;
. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan
akhbaroha (berita-beritan ya)?" . Para shahabat
men jawab ; " Allahdon Rosul-Ny a lebih tahu' Ra-

su I u I I ah Sh al I al I ahu AI a ihi W a Sal I am bersabda,
"Berita-bbritanya adalah bahwa' bumi akan
men jadi saksi terhadap seorang hamba baik laki'
laki atau WrempuQr atas apa'apa yang dia
lakukan di otos permukaannya. Bumi okan
berkata; "Dia melakukan ini dan itu-'.".

d- Ada Beberapa Tempat Di mana Seseorang Tak lagi
Mengingat Siapa pun Selain Dirinya.

Abu Daud dan AlHakim meriwayatkan dari Aisyah
r.a, beliau berkata;

"Sogo pernah mengingat neraka lontos soya
menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa
Sallam bertanga, "Apa yang membuatmu me-
nongis?. Saya menjawab; "Sogo mengingat
neraka lontos saya menangis. Apakah anda
mengingat keluarga anda di hari kiamat nanti?" '
Rqsulullah Shallallahu Alaihi Wa Sollam men-
jawab ; " Adapun di tiga tempat, maka tak seorang
pun mengingat keadaan orang lain.

Pertama,.di tempat timbangan sampai dia tahu
apakah timbangannga berat atau ringan.

Kedua, ketika kitob-kitab dibagikan sampai dia
tahu apakah kitabnya iatuh di tangan kanan
atau di tangan kiri atau di belakangnya.

Ketiga, ketika berada di otas jembatan Jahan-
nam sampai diq melewatinYa".

e- Anggota Badan Menjadi Saksi Atas Perbuatan
Pemiliknya.
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Imam Muslim meriwayatkan dari Anas r.a, beliau
berkata;

"Kami sedang bersama-somo dengan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wa Sallam, tiba-tifu beliau
tertawa serayq bertanya, "Apakah kalian tahu
apayang membuat aku tertawa?. Kamikatakan;
"Allah dan Rasul-Nya lebih tahu". Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda; "Dian-
tara ucapan seorang hamba terhadap Robbnya
adalah; "WahaiTuhan, bukankah Engkau akan
menjauhkan soyo dari kezholiman?. Allah
menjawab; "Ya". Hamba itu berkata; uKalau

begitu hari ini saya tak mengizinkan seorang
soksi pun terhadap diri saya kecuali diri saya
sendiri". Allah menjawab; 'Cukuplah hari ini
kamu menghisab dirimu dan para malaikat
penulis menjadi soksi".

Selanjutnya Rasulullah Shallatlahu Alaihi Wa
Sollom bersabda, "Kemudian AIIah mengunci
bibirnga dan memerintahkan anggota badan
hamba itu; "Bicaralah!". Maka anggota badan
itu pun bercerita mengenai perbuatannya.
Kemudian dia dibiarkan berbicara, maka berkata-
lah hamba itu (kepada anggota badannya);
"Binasalah kali,an! tirnyata kalianlah yorg duiu
kulawan...".

Inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat
"Yaasiin". Allah berfirman,

"5,:J:,€r,.&_*ryx#mf, 
.
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"Peda,hari InI KamI tutup mulut-mulut
mereka; dan berkatalah kepada Kaml
tangan mereka dan memberi kesalcsianlah
kakl mereka terhadap apa yang dahulu
mereka usahakan". (QS. Yaasiint 65).

f- Tentang Kegelapan Neraka Yang Sangat Pekat.

At Turmudzi, Ibnu MaJah dan AI Baihaqi mer-
iwayatkan dari Abu Hurairah, bahwb Nabi Shallallahu
Alaihi Wa Sallam bersaMa;

i,@'*i,{'94:k}s;3t'9i&.$i,ir\ir{v'*it#**;}:kFA6gi&'x
,<-sifuEdfi&r'ri5zd;?i*#lk{r'JAE;ig'U'r*€;{,.2ft:3k{t

1-vi7Aizl -ii:&w'"\ii;d)
"Api neraka dinyalakan seribu tahun hingga
memerah, kemudian dingalakan lagi *ribu tahun
hingga memutih dan dinyalakan lagi *ribu tahun
hingga menghitam. Dan iadilah neraka itu gelap
pekat".

g- Tentang Lembah-lembah Jahannam:

Imam Muslim meriwayatkan dari Kholid bin Umair,
beliau berkata; "Utbah bin Goa,van berkhotbah,
beliau mengatakan; "Kami dlberi tahu bahwa jika

sebuah batu dilemparkan dari ujung neraka maka
baru akan sampai di dasarnya setelah tujuh puluh
tahun. Demi Allah neraka itu dijejali
penghuninya...tidakkah kalian merasa ngeri! ".

h- Tentang Cradagada Neraka.

Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Al Hakim mer-
iwayatkan... dari Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam.
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Beliau bersaMa,

"Seandainya sebuah gada dari besi jahannam
diletakkan di atqs bumi, kemudian seluruh jin
dan manusia mencoba untuk mengangkatnya
dari permukaan bumi".

i- Tentang Keburukkan Ahli Neraka:

Ibnu Abi Dunya meriwayatkan secara mauquf bahwa
.Abdullah bin 'Amru berkata;

"Seandainga seorang dari ahli neraka masuk ke
dunia, niscoyo penduduk bumi akan mati ka-
rena tampangnya gang mengerikan dan baunya
sangot buruk".

i Tentang Minuman Ahli Neraka:

Imam Ahmad, AT Turmudn dan Al Hakim mer-
iwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu
Alaihi Wa Sallam tentang firman Allah

('v - \1 r poLt > -UgA:{ X }i,V b',i:'$
"...dan dia akan diberi minum dengan air
nanah, dimlnumkannya air nanah lttt..."
(QS. Ibrahlm: 76).

Beliau bersa6da;

" Ketika didekatkan ke mulutnya maka mulutnya
terpanggang dan kulit kepalanya terkelupas.
Dan ketika dio memimunnya, maka terputuslah
ususnyo sehingga mimunannyakeluar dari dub-
urnya. Allah berfirman: "...dan diberl mI-
num dengan sir yang mendidih sehingga
mem oton g:m otong ususnyo " (QS. Muham-
mad: 7 5). dan Dia Yang Maha Tinggi furf irman:
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4.);!:i4&4i-;;;4^?#!;g-G;{rib}t
<tq;<-4rtr>
"Dan jika mereka memlnta minum, nis-
caya mereka akan diberi minum dengan
air seperti air yang mendidih yang meng-
hanguskan muka. Itulah minuman yang
paling buruk..."(QS. AI Kahfi:29).

k- Tentang makanan ahli neraka:

Imam At Turmudzi, An Nasai dan Ibnu Majah
meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallal-
lahu Alaihi Wa Sallam membaca firman Allah :

<t.t,yiD3jl4*r^vEl(i5'rt*stl:ii,(6i
"... Bertaqwalah kepada Allah dengan
sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan
Janganlah sekall-kalt kamu mati
melainkan dalam keadaan beragama Is-
lam't. (QS. Att Imran: 7O2).

Kemudian Beliau Shallallahu Alaihi Wa Sallam
bersabda,

"&andainya setetes 'zaqquum' (makanan di
neraka) dijatuhkan ke bumi, niscaya akan meru-
sok kehidupan penduduk bumi. Maka
bagaimanakah keadaan orang yang memakan-
nya!",

l- Tentang tangisan ahli neraka:

Ibnu Majah dan Abu Ya'lameriwayatkan dari Anas
bin Malik, beliau berkata; Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wa Sallam bersaMa,
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"Tangisan dikirim untuk qhli neraka, moka
menangislah mereka sampai air matanya menger-
ing, kemudian mereka menangis dengan air
mata darah sehingga di wajah-wajah mereka
nampak ada parit-parit. Seandainya di parit itu
diletakkan kapal-kapal pasti akan bisa dilayari".

m- Mengenai ukuran ahli neraka:

Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu
Alaihi Wa Sallam, beliau bersaMa;

"Sesungguhnya seorang kafir akan memfusar
sehingga gusinya menjadi lebih fusar dari gunung
Uhud. Dan perbandingan badan seseorang
dengan gusinya".

n- Keadaan Ahli Surga:

Adapun ahli surga maka cukuplah mereka bangga
dan mulia dengan apa yang Allah siapkan untuk mereka
di dalamnya, yang tidak pernah terlihat, tidak pernah
terdengar dan tidak pernah terbayang di benak siapa
pun (manusia). Imam Bukhori, Imam Muslim dan yang
lainnya rneriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata;

--,^-, d!\'i!t. .:,lic*l \i 6J- tfti G 2\),!'-"*'t
.&*u'se:;;*iv,,sis

Rasulullah Ehallallahu Alaihi Wa Sallam ber-
sabda. "Allah furfirman, "Kupersiapkan buat
hamba-hama-Ku yang sholeh kenikmatan yang
tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar
telinga dan tak pernah terbagang dibenak siapa
pun (mqnusla)", bacalah (firman Allah),
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.'bjt6stuigie3,-r#U#'J;f\;:5ri5ti
<tvt5-4)

"seseorang tak mengetahul apa 9.9ng
disembungitean buat meteka, yaitu (ber-
mscam-macatn nikmat) Yang me-
nyedapkan pandangan mata, seba,gai
balasan terhadap apa yang mereka ker
jakan". (QS. As Saiadah: 77).'

Dan cukuplah mereka berbanggadengan keabadian

yang tak berkesudahan di dalamnya, tidak sakit, dan
iidal pikun... Imam MuslimdanTurmudzi meriwayatkal
dari Abu sa'id Al Khudri r.a, beliau berkata; Rasulullah

Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersaMa;

"Apabila ohli surgo sudoh mosuk ke dalam
trrgo, maka dikumandangkanlah;'Qe-
sungguhnya bagi kalian nikmat sehat dqn tidak
a ko n=so k ii s el am an ya, bagi kal ian n ikm at h idu p
dan tidak akan mati selamanya, bagi kalian
nikmat'muda dan tidakakan tua selamanyadan.
bagi kalian nikmat bersenang-senang dan tidak
okon susoh selama'lamanYQ"

Itulah makud dari firman Allah. ''

3i&"eu,r4tri3;Kt${f i\V;6j
(LYta)\s1,tS

"...dqn diserukan kepada mereka; ,,Itu-
lah surga yang diwariskan kepadamu,
disebabkan aW yang dahulu kamu ket-jakan". (QS. Al A'raaf: 4J).

45



Dan cukuplah mereka berbangga dan bersuka ria
dengan kenikmatan yang paling mereka sukai dari
kenikmatan yang lain, yaitu dengan diperkenankannya
melihat Allah Yang Maha Mulia. Imam Muslim dan
Turmudzi meriwayatkan dari Suhaib r.a, beliau berkata;
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersaMa,

"Apabila ahii surga sudah mosuk surgcr, AIIah
. bertanya; "MaukahAku tambahkan sesuatubuat

kalian?". Mereka menjawab; "Bukankah wajah-
wajah kami sudah bercahaya? Bukankah kami
sudoh Engkau masukkan ke dalam surga?,
Bukankah Engkau telah selamatkan kami dari
api neraka?" . Rasu I ul I ah Shal I al I ahu Al aihi Wa
Sallam bersabda; "Maka tersingkaplah hijab,
dan tak pernah mereka diberi nikmat yang lebih
mereka senangi dari pada melihat Robb mereka" .

Kemudian beliau membaca firman Allah:

"Bagi or(rng-orang yang berniat baik, ada
pahala yang terbaik (surga) dan tamba-
hannya (melihat Allah)". (QS. Yunus: 26).
Saudara da'i, setelah anda membayangkan keadaan

orang-orang yang sengsara dalam neraka dan yang
bahagia di dalam surga... setelah anda merenungkan
nasib mereka di hari kecemasan yang dahsyat... hari
dimana mereka dihadapkan, tak ada satu pun dari
rahasia mereka yang tersembunyi di hadapan Allah,
maka saudara akan menjadi orang yang khusyu'dan
rajin beribadah, akan termasuk orang-orang yang berdo'a
kepada Allah dengan penuh harap dan cemas, orang-
orang yang takut kepada Robbnya di setiap saat dan
semua keadaan. Dan termasuk merekayang melangkah
menuju derajat orang-orang yang bertaqwa.
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2. FAKIIOR.FAKIIOR AMAI-IYAFil
VANG ME}.IUMBI"IFilKAT{ R.I,IFilIVAIF{

Amal-amal yang menumbuh suburkan rohani banyak
sekali, bahkan mencakup seluruh kehidupan seorang
muslim. Di sini kami akan merinci beberapa bagian
yang terpenting.

A. S'{ES/flPERtsAVAK TII-AWAFI An- QIJR-AN
DENGAN TADAtstsIjR,

Bacaan yang disertai tadabbur yang khusyu' mampu
mempertajam pandangan yang sudah tumpul, meru-
pakan pemusnah pandangan-pandangan yang sempit
dan obat bagi hati yang sedang sakit. Apabila s€orang
mu'min sudah konsisten membaca Al Qur-an dengan
ienang, tadabbur dan khusyu', maka akan terbukalah
belenggu-belenggu yang memborgol hatinya dan akan
terpancar pula cahaya Al Qur-an di dalam jiwanya.

Itulah yang diserukan Allah kepada kita dalam
firman-Nya:

:A3;Zs,;;tltiv3lUs-3]z/a5f&g4r+
<\\raio2-.#$i

"Inl adalah sebush kitab yang Kaml
turunkan kepadamu penuh dengan berkah
sugyct mereka memperhatikan ayat-ayat
dan supaya mendapat pelajctran otang-
orang yang mempunyal pikiran,'. (eS.
Ash Shod:29).
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Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam sendiri
selalu rnembaca Al Qur-an s€cara dawam (rutin). Beliau
memohon kepada Allah agar menjadikan AI Qur-an
sebagai taman dalam hatinya, cahaya bagi pandangan-
nya, penghapus duka dan pemusnah kebingungan serta
kegalauan.. Imam An Nasai, At Turmudzi dan Al Hakim
meriwayatkan ...Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam
pernah berdo'a dengan do'a berikut:

' 3 gtft6 . . -,ti&v 3 # & v't:*; lyJ)j
:*;{gys4'K*;t,a4\6C\s'C?g-ou
-@-,"d'rdE;,,€yK^r,r!:!rj,,-oG92$

{$'6i3ii4'i,3:':''i{r-:ag;e,{iuzuJ
9;&*; *i5 4a s;, 6!;6^'G. ti;, e:F

itqt'r3
"Ya AIIah, uku hamba-Mu, anak hamba-Mu
yang laki-laki (bapak) dan anak hamba-Mu yang
Wrempuan (ibu)...ubun-ubunku ada di tangon-
Mu, aku berjalan berdasarkan hukum-Mu, melaju
dalam ketentuan-Mu, aku memohon kepada-
Mu dengan semue nama yang menjadi milik-
Mu, nama yang Engkau berikan untuk diri-Mu,
atau yang Engkau Ajarkan kepada salah seorang
dari makhluk-Mu, atau yang Engkau sembun-
yikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, jadikanlah AI
Qur-an sebagai taman hatiku, cahaya mataku,
penghapus duko dan pelenyap
kebimbanganku..dan tidak ada kemampuan dan
kekuatan kecuali dari AIIah".
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Cukuplah bagi pembaca Al Qur-an kemuliaan dan
kebanggaan bahwa Al Qur-an sebagai pemberi syafa'at
di hari kiamat nanti. Imam Muslim meriwayatkan dari
Abu Umamah dari Rasulullah saw:

.-t<E-r6*€496"x'45{,,4s\r3A
"Bacalah AI Qur-an sebob dia akan datang di
hari kiamat nanti rebagai Femberi syafa'at atas
pembacanya".

Dan cukuplah bagi pembaca Al Qur-an kejayaan
dan keagungan karena'mereka akan bersama-sama
dengan para malaikat. Imam Bukhori dan Muslim
meriwayatkan dari Aisyah r.a, beliau berkata; BersaMa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam:

o6i t 7fr\'t! < 6 3v 6,, I' bY"35 i$iVX- a 3'
;iJG*E;r=ta6ti'gst6&'j.'i't:"{s'-

.9\A

"Orangyang membaca Al Qur-an don dia mahir
membacanya akan bersama-sama para malaikat
yang mulio dan patuhi,. Orang yang membaca AI
Qur-an sambii tersendat-sendat dan sulit mem-
bacanya baginya dua pahala".

Cukuplah pahala bagi orang yang membaca Al
Qur-an karena baginya dari setiap huruf sepuluh kebai-
kan. At Turmudzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,
beliau berkata; Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam,

49



At;fV*,i,'t'-lG!e=*lSi'46:ng4;95
.1f€,3F1*;,&re?,*;,3F;,sjtE

"Barang siapa membaca satu huruf dari Kitabul-
lah (Al Qur-an), makabaginya satu kebaikan dan
kebaikan ter*but akan dibalas dengan sepuluh
kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa'alif
laam miim itu sotu huruf , tapi aku mengatakan
bahwa alif sotu huruf , lam satu huruf , dan mim
satu huruf ".

Membaca Al Qur-an kadamya berbeda-beda ter-
gantung kondisl da'l ltu sendirl. Yang penting Jangan
biarkan satu hari pun terlewattanpa membaca Kitabul-
lah Al Qur-an.

Di sini akan saya kemukakan pembagian wirid Al
Qur-an sebagaimana dilakukan oleh generasi salaf -

sebagaimana diungkapkan pula dalam kitab " Ma'tsurot"
himpunan Hasan Al Banna- agar para da'i mencontoh
apa yang bisa ia lakukan:

1. Waktu tercepat mengkhatamkan Al Qur-an
adalah flga hari. Mereka (para ulami) menganggap
malcuh apabila ses€orang mengkhatamkan Al Qur-an
dalam waktu kurang dari tiga hari. Mereka berkata;
"Khatam Al Qur-an dalam waktu kurang dari tiga hari
adalah tergesagesa, hal ini tidak mendukung si pem-
baca untuk mernahami dan bertadabbur. Dan khatam
Al Qur-an dalam waktu lebih dari tiga bulan adalah
keterlalmn dalam meninggalkan Al Qur-an!.

Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Majah mer-
iwayatkan dari AMullah bin Amru bin Ash, beliau
berkata; Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam ber-
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sabda;

.*t6;y,F'e{v6bu1€6'{
"Tidak akan faham orang yang membaca Al
Qur<n dalam waktu kurang dari tiga hari".

2. Batas pertengahan, Jika memungkinkan hen-
daldah seorang da'i mengkhatamkan Al Qur-an dalam
waktu satu pekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa
Sallam menyuruh AMullah bin 'Amru agar mengkhat-
amkan sekali dalam sepekan, sebagaimana tercantum

,dalam kitab Imam Bukhori dan Muslim. Hal ini di-
lakukan juga oleh para sahabat Nabi, seperti Utsman
bin 'Affan, Zaid bin Tsabit, AMullah bin Mas'td, Ubai
bin Ka'ab....

3. Seandainya tidak mampu mengkhatamkan Al
Qur-an dalam waktu satu pekan karena banyaknya
aktifitas yang harusdiselesaikan, hendaldah me
sesuai dengan kemampuan. Dengan catatan Jangan
biarkan satu hari pun berlalu tanpa membaca Al Qur-
an. Hanya kepada Allah kita memohon bentuan dan
Dia-lah Yang Memberi taufiq.

B. F{NDUP tsERSAMA R.ASU[.UN.[.AFT
MEN..A[.[.'[ SIR^AFilNVA VAI{G FilARI-'M SE.
MER,tsAK.

Hal ini karena Nabi sebagai uswah hasanah, qudwah
sholihah dan figur yang sempuma bagi s€mua umrnat
manusia di sepanjang masa. Maha Benar Allah yang
berfirman:
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:fr S*r6'ovf\d6fii"|:g+'4-r(s,,1.
qp,q\ebita*i;igS5l,

"sesungguhnya telah ada dalam (diri)
Rasulullah ltu surl tauladan yang baik
baglmu (yaitu) bagl orang yang meng-
harap (rahmat) Allah dan (kedatangan)
harl Kiamat dan dia banyak menyebut
nama Allah". (QS. A, Ahzab: 21).

Da'i adalah orang yang mempelopori mencontoh
Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam di semua sisi
kehidupannya. Baik dalam ibadah dan kezuhrdan, atau
dalam sifat tawadlu'dan kebilaksanaan. Baik mengenai
kekuatan fisik dan keberanian, atau tentang hal-hal
yang berkaitan dengan politik dan keteguhannya
mempertahankan kebenaran (lslam).

Dantara fenomena yang paling nampak untuk
dicontoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam adalah
bagaimana beliaumenyatukan Diin (agama) dan dunia,
ibadah dan kehidupan, tazkiyah (mensucikan jiwa)dan
jihad. Semua itu beliau lakukan tanpa menimbulkan
ketimpangan dalam segl apa pun.

Ustadz AMul Rahman Azzam dalam kitabnya
"Batholul Abthol" berkab; "...yang sangat menarik
perhatian dalam ta'abbud Nabi Shallallahu Alaihi Wa
Sallam adalah kemampuan beliau yang mengagumkan
dalam menyatukan antara ibadahnya yang mencapai
deraJat paling tinggi dan urusan-un$an keduniaan,
antara untsan-urusan da'wah dan jihad. Beliau sendirian
menghadapi seluruh ummat manusia, mengendalikan
negara yang masih baru di hadapan dunia, mengirim
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utusan kepada raja-raJa dan menda'wahi mereka,
menerima kedatangan para utusan dan menjamunya,
mengirim pasukan dan memimpinnya, berdialog de-
ngan pemuka-pemuka agama (non Islam)dan pengu-
asa-penguasa yang ada di sekitarnya, mempersiapkan
keme nangan, berhati-hati menjaga ke mung kinan kalah,
mengirim para pejabat pemerintahan, mengumpulkan
harta (zakat)dan membaginya sendiri. Beliau bersabda;

"Kalau akutidakadil siapa lagiyangbiso odil". Beliau
mensyari'atkan Dinullah (lslam) kepada ummat manusia;
merinci wahyu yang masih global, menjelaskan yang
masih stiit, menggariskan sunnah-sunnah, mengem-
balikan permasalahan yang tidak dijelaskan oleh Allah
kepada permasalahan yang sudah jelas.

Dengan s€mua kesibukan di atas beliau tetap
melaksanakan kegiatan sehari-harinya yang tidak dapat
dilakukan'oleh tokohtokoh dunia selainnya. Diantara
semua kesibUkkan dan kepentingan-kepentingan itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam munculsebagai 'abid
(ahli ibadah) siang dan malam. Kholwat Rasulullah
dengan Allah Azza Wa Jalla dikenai lebih serius di-
banding mereka yang berkholwat di biara-biara atau di
puncak-puncak gunung. Penyatuan antara agama dan
dunia menjadikan dirinya sebagai pahlawan diantara
semua pahlawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam
satu-satunya figur yang berdiri tegak dengan sendirinya
dalam sejarah manusia tanpa ada yang mampu men-
yaingi..."

Setelah kita pelajari bagaimana Nabi Shallallahu
Alaihi Wa Sallam mengkombinasikan agarna dengan
dunia, ibadah dengan kehidupan maka:
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Mencontoh Ibadah Nabi

Hendaklah seorang da'i mencontoh ibadah Nah
Shallallahu Alaiht Wa Sallam kepada Allah. Hendaldah

selalu terbayang di benaknya bahwa sesungguhnya

Nabi Shallailatru Rtaitri Wa Sallam selalu beribadah

sepanjang malam, hanya sedikit beliay sisakan untuk

istirahat. Bahkan bertahajjud malam hari sampai tu-

mitnya bengkak. Hendaldah seorang da'i selalu siap dan

bersungguli-sungguh dalam melakanakan ibadah{b
adah sunnah selama masih snggup'

Mencontoh Kezuhudan Nabi.

Hendatdah selalu terbayang dalam benaknya bahwa
Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam tak pernah mal{an

roti sampai kenyang dalam tempo tiga hari berturut-
turut, sejak beliau datang di Madinah sampai ajal

menjemputnya. Fadahal kalau mau, bellau bisa
melakukannya. Hendaldah seflap da'i selalu waspada

dan mengekang diri dari kesenangan-kesenangan
duniawi semampu mungkin.

Mencontoh Ketaqwaan Rasulullah

Hendaldah selalu terbayang dalam benaknya bahwa

Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam duduk tanpa alas,

beliau makan bersama pembantu, menjahit sendiri
pakaiannya, memperbaiki sandalnya, membantu pek-

erJaan istrinya, menanggapi panggilan orang yang

mlrdeka, pembantu dan budak belian. Duduk di mana
saJa dalam pertemuan... Hendaldah seorang da'i selaltr

vaspada dan merendahkan diri di hadapan orang-
orang mu'min lainnya sebisa mungkin
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Mencontoh Kesabaran Dan Kelembutan
Nabi.

Hendaklah selalu terbayang dalam benaknya apa
yang disaMakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa
Sallam setelah penaklukan Makkah kepada orang-orang
yang dulu bersi keras menentang nya, mengeluarkannyi
dari negerinya dan bersekongkol untuli menghabisi
nyawanya. Beliau bersaMa;

"Wahai sekalian orang Quroisy, apa kira-kira
yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka
menjowab; "Engkau adalah saudara yang mulia
dan anak saudara yang mulia" Kemudian beliau' melanjutkan; "Pergilah, kalian emuq fubas".
Hendaklah seorang da'i selalu memberi ma'af

dengan sebaik-baiknya sebisa mungkin.

Mencontoh Keteguhan Nabi Dalam Memper-
tahankan prinsip.

Hendaklah selalu terbayang dalam benaknya
keteguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang
langka dan keberanian beliau yang mengagumkan ter:
hadap orang-orang musyrik Quraisy. Yaitu disaat beliau
berkata kepada pamannya;

uPeman, demi Allah, *and.ainya mereka mele-
takkan matahari di tanganku dan bulan di tan-
gan kiriku supaya aku meninggalkan uruson ini
(da'wah), aku tidak akan meninggalkannya
sehingga Allah memenangkan aa'iah atau alku
binoso karenanya".

Hendaklah seorang da'i menyatakan kebenaran
sebisa mungkin.
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Mencontoh Kekuatan FisiknYa.

Hendaldah terbayang dalam benaknya bagaimana

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam sanggup men-
galahkan' Rokanah' tiga kali dalam adu gulat, bagaimana

&liau mampu meladeni tantangan Ubai bin Kholaf di
perang Uhud. Bagaimana para shahabat meminta

bantuin kepada beliau untuk mememhhan sebuah batu

dalam parlt (waktu perang Khondak)?. Hdndaklah
s€orang da'i memelihara kekuatan fisiknya sesuai

ketnampuan.

Mencontoh Keberanian Rasulullah

Hendaklah terbayang dalam benaknya bagaimana

sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang

tegas dalam perang Hunain, yaitu ketika tantangan

du-nia menuntut keberanian yang tegar. Ketika itu beliau

bersabda;

,, "= {tt\tt6a;}.t(t "qr4$J;{\Yi'
"Aku Nobi, aku tidak dusfa. Aku putra Abdul

Mutholib".
Hendaklah seorang da'i sanggup memasuki kan-

cah peperangan sebisa mungkin.

Demihanlah Jika seorang da'i ingin meneladani

peri kehidupan Rasulullah yang mulia. Melangkah sesuai

inngun langkahnya, duduk berqryalvq, mendengar

t ete"mUutan nasihitnya tatkala berkhutbah atau berbin-

cang-bincang. Mencontoh munajatnya kepada Allah di

ten{ah malam dan dalam ketenangan siang dan men-

contoh keberaniannya di medan jihad.
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Ketika da'i mempertautkan jiwanya dengan Nabi
Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan selalu merasa bersama
Rasulullah dimanapun dia berada, pasff hatinya akan
lunak karena pengaruh kelembutan Rasulullah. Jiwanya
akan suci karena pengaruh kesucian Jiwa Rasuldlah.
Akan semakin Jelas baginya hidup dan tuJtnn utama
kehidupan. Sedildt demi sediht ia rnencapai bekal
spiritual dan kesempumaan. Menjadilah ia seorang
insan yang stabil, seorang mu'min yang bertaqwa, dan
muslim yang matang, yang Junrlahnya bisa dihitung
dengan jari.

C. SEN..AN.[-' MEI{VER,IIAI ORAI{G-OR^ANG
PIN.IFilAN, YAKNI MER,EK^A YANG tsER-
FilAlI[ tsER,SNFil DAN MENGENAI- A[.[.AF{.

Tidak diragukan lagi bahwa seorang da'i lebih patut
dart yang lainnya untuk menyertat orang-orang yang
bertaqwa dan bergaul dengan orang-orang yang berhati
bersih dan ma'rifat kepada Allah. Hal ini disebabkan
dua perkara:

Pertama: Karena Islam memerintahkan agar selalu
menyertai mereka.

Firman Allah : 
.

a,1,'7.j)DgrAJi-{gtfj6rV;yjl,e$6:=

"HaI orang-orang yo,ng beriman, ber
taqwalah kepada Allah, dan hendaklah
kamu beserta orang-orang ysng benar,,.
(QS. At Taubah: lt9)



Abu Daud dan Turmudzi meriwayatkan dari Abu
Sa'id Al Khudri r.a, Nabi Shallallahu Alaiht Wa Sallam
bersaMa;

.-U;3y6;us|puts69fi yrirAl
"Janganlah kamu bershahabat kecuali dengan
orqng mu'min gang bertaewe',

Diantara ulama generasi salaf berkata, "B€rsha-
habatlah dengan orang-orang yang keadaannya bisa
menunjukkan kamu ke Jalan Allah".

Diantara keutamaan bersahabat yang murni serta
kecintaan yang tulus, adalah bahwa seseorang akan
bersama dengan orang yang dicintainya, walaupun
tingkat ilmu dan ketaqwaan antar keduanya tidak sama.
Bahkan iaakan bersamadengan orang yang dicintainya
di surga, insya Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari Abu
Musa Al Asy'ari r.a, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wa
Sallam bersaMa;

.4',:;i:1K5,
"Seseorang itu bersama dengan orang yang ia
cintai""

Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wa
Sallam ditanya, "kseorang mencintai suolu kaum
tetapi dia fulum bergabung bersama mereko". Nabi
bersaMa, "Sese or an g i tu fu r sam a- sa m a de n gan or q n g
yang ici cintai".

Orang-orang pilihan yang mengenai Allah rnenniliki
ciri-ciri diantaranya:
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-Komitmen terhadap syari'at Islam dengan niat
yang ikhlas, Jujur dalam keta'atan dan kontinyu dalam
beramal.

-Dalam diri mere ka tidak nampak adanya kemakia-
tan, bid'ah atau apa pun yang menyalahi syari'at. Sebab
mereka adalah orang-orang yang bersih, memilih
komitmen, dan mejadi teladan.

-Mereka menyibukkan diri dengan kelemahan dan
aib yang ada pada dirinya. Mereka tidak pernah sibuk
dengan kesalahan-kesalahan orang lain.

-Mereka melaksanakan tugas amar-ma'ruf nahi
munkar dengan kekuatan iman dan keberanian jiwa.

-Di wajah mereka nampak adanya cahaya keimanan
dan taqwa.

-Mereka memperhatikan ummat Islam dan berse-
mangat menghadapi segala permasalahan yang dihadapt
ummat.

-Bergeraksecara jujur demi tanggung Jawab da'wah
dan punya semangat yang ikhlas dalam perbaikan
ummat dan jihad.

Jika seorang da'i menemukan penyeru kebenaran,
penunjuk kebaikan, imam penunjuk jalan dengan cirl
ciri yang kita sebutkan, maka hendaklah berusaha untuk
menemani mereka, terus menyertai mereka dan selalu
hadir dalam majlis-najlis mereka, tanpa bosan atau
merasa tidak perlu. Sebuah pepatah mengatakan:

.*,*\ay'trayae
"tgad'fegi6V



"Jiko kau bisa ikutilah orang gang merdeka
sungguh orang yang merdeka di dunia ini hanya
sr'dikit"

Hendaklah seorang da'i bersikap hatihati ter-
hadap da'l yang buruk, yakni mereka yang biasa
menggugurkan tuntuan agama dari diri mereka dan
para pengikutnya, membekukan hukum Islam, rne-

nal{ rilkan dalildalil dengan ma'na yang bertentangan
dengan makud yang sebenarnya, kepribadian dan
tuntunannya tidak sesuai dengan syari'at dan jauh dari
manhaj generasi salaf. Sebab mereka tidak menyeru
selain kepada hal-hal yang bid'ah, arah yang mereka
tempuh hanyalah kesesatan dan apa yang mereka
perintahkan hanyalah kebatilan.

Firman Allah,

';A;/-if+"&{3'i,itb;EAg;t-f ;.tt:S
<rv,-s'>fi(,$$$-

"Maka hendaklah orang-orcrng yaqg
menyalahl perlntah Bosul takut a@n
ditimpa cobaan atau adzab yang pedih".
(QS. An Nur: 63).

Kedua: Untuk mendapatkan ketaqwaan, rohani, dap
nasehat dari mereka

Tidak diragukan lagi, jika s€orang da'i sudah
menyertai orang-orang pilihan seperti mereka, yakni
orang-orang yang bertaqwa dan ahli ma'rifatullah, nis-
caya ia akan mendapatkan ketaqwaan dari mereka,

'mereguk kekuatan rohani dari ucapan dan perilaku
mereka. Ia akan mendapatkan dari mereka hal-hal yang
bermanfa'at bagi agama, dunia dan akhiratnya. Bahkan
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secara otomatis ia dkan naik bertahap menuju kematan-
gan, kesempurnaan dan ma'rifat kepada Allah, se-
bagaimana dikatakan dalam peribahasa: , l

Shahabat adalah penentu
Jangan tanya siapa aku
Tanyakanlah siapa shahabatku
Pasti anda tahu siap diriku
Berkaitan dengan hal ini Nabi Shallallahu Alaiht Wa
Sallam memberikan isyarat dalam sebuah hadits yang
diriwayatkan lbnu Hibban;

"&seorang itu mengikuti agama kekasihnya,
maka hendaklah setiap kalian memperhatikan
siapa yang ia cintai".

Sudah sama-sama dimaklumi secara aksiomatis
bahwa berteman dengan orang-orang pilihan akan
membimbing seseorang pada jalan kebaikan dan hi-
dayah. Sebaliknya berteman dengan orang:orang yang
durhaka akan mengarahkannya pada keburukan dan
kesesatan. Semoga Allah merahmati orang yang men-gatakan; 

,9;;j;i6:J(i*2r:v
.,&{:h1;jtltu,E}'"gX

Jangan tanya siapa dia
Tqngalah siapa temannga
Se,bab setiap orang slalu mencontoh yang ia
temani.

I Berapa banyak kisah tentang para pemrda ber-
usia belia yang telah ikut melangkah di jalan da'wah.
Mereka bersama-sama dengan orang-orang pilihan,
orang-orang yang bertaqwa dan ma'rifat kepada Allah.
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Sehingga para pemuda itu memperoleh nilai-nilai yang
dapat meningkatkan keimanan, akhlaq, wawasan Islam
dan pemahaman da'wah. Bahkan dalam waktu yang
relatif singkat mereka menjadi orang-orang besar,
menjadi da'i da'i yang dikagumi semua orang. Seperti
Asy Syahid Qutb, Hasan Al Hudaibi, Asy Syahid Abdul

Qodir Audah, Asy Syahid Syekh Muhammad Fargholi,
Asy Syahid Kamal Assananiri, dan puluhan orang
lainnya yang pernah mengecap tarbiyah dalam madrasah
Asy Syahid Hasan Al Banna. Mereka menjadi orang-
orang yang punya pengaruh, penuh kenangan dan
qudwah mereka masih bisa kita temukan dalam gen-

erasi-generasi berikutnya

Begitu pula Al Marhum Syaikh Mustofa As Siba'i,
mu'assis pertama Harakah Islamiyah di Suriah. Bera-
tus-ratus pemuda mu'min telah tertarbiyah di bawah
asuhannya. Kartsna selalu bersama-sama dengan beliau
maka Jadilah mereka pelita-pelita hidayah dan tokoh-
tokoh perbaikan ummat. Diantara mereka ada yang
sudah gugur dan ada pula yang masih menunggu (apa

yang dijanjikan Allah). Sedikitpun mereka tidak mer-
ubah janjinya.

Tidak pernah kita lupakan madrasah Syaikh Abul
A'la AI Maududi, seorang da'i besar. Syaikh Abul Hasan
Ali An Nadawi dan berpuluh-puluh yang lainnya, yang
dari mereka para da'i, para ulama dan pemuda-pemuda
muslim memperoleh ketaqwaan, pengetahuan rohani,
keterikatan dengan da'wah, semangat Islam dan ruhr-ll
jihad untuk meninggikan kalimah Allah. Mereka akan
menjadi panji-panji da'wah, serta lambang jihad dan
mercusuar yang bersinar di tengah lautan kegelapan.

Seorang da'i sangat memerlukan bersahabat den-
gan orang-orang seperti mereka, orang-orang pilihan,
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tokoh-tokoh penunjuk jalan, pemimpin-pemimpin yang
mampu memberikan funtuan. Agar ia sampai pada
tingkat rohani yang tinggi, keikhlasan dan amal fi
sabilillah. Supaya ia bisa menapaki perjalanan mereka,
berda'wah dengan manhaj mereka, dan mengikuti
langkah-langkah mereka dalam tarbiyah ruhiyah dan
ishlah (perbaikan).

D. DZNKNR KEP.ADA AN.I.-AFil DN SETI.AP
WAKT{.J DAN KEADA"AN

lPerintah berdzikr kepada Allah secara kontinyu ban-
yak kita temukan dalam ayat-ayatAl Qur-an dan hadits-
hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam.

Diantara ayat-ayat Al Qur-an adalah firman Allah:

q o 1, ;;s, >"y{j1'S g;j43 Lt

"Oleh ksrena itu, ingatlah kamu kepada-
Ku niscaya Aku aksn mengingat
kalian...(QS Al Baqarah: 752).

";j4i;jajgq*6;i'fyg':t1iir6-S,qtV
(fr-1) r qVir>f$$

"Hai orang-orang yang beriman,
berdzikirlah (dengan menyebut nama)
Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya.
Dan bertasbihlah kepada-Nya dl waktu
pagi dan petang". (QS. At Ahzab: 7O3).

Diantara hadits Nabi adalah:
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.47€?i,y+4i'rf,t=5afrvu;Hs-a'{"ts,
( Perumpaman oran g yang berdzikir kepada AI lah
dibandingkan dengan yang tidak berdzikir adalah
bagaikan orang yang hidup dengan orong yang
mati". (HR. Bukhori).

43v-v:P.*i@Eua;e\365sv?61i-;5
U'qf"-,Ce5'$15;t1;l'fi!,J"u{,'&9,

fi\/,y\rr{t&F--b'J,J6 "&F r', 
tu' t > # 6\ li*U$'et)&{5

,S,F:il,4o,;5rit5,ffi *V4:y;yre'sjlgifi
/i;j4sj{,

"Di hori kiamat nanti Alloh akan mendatangkan
sotu koum, wajah mereka bercahaya, mereka

berdiri di atas mimbar terbuat dari mutiara,
semua orang merasa iri kepada mereka. Mereka
bukan Nobi don bukan pula syuhada". Seorang
Arab badui bangkit dari duduknya sampai *ten-
gah berdiri, kimudiarr bertanya, "Y! Rosulul-
Iah, sebutkon ciri-ciri mereka agar kami tahu.
Rasulullqh meniawab; "Mereka adalah orang-

orang yang saling mencintai di jolan Allah,

^erika 
teidiri dori suku dan negeri gong fur-

beda, mereka ber kum pul untuk berdz ikir kepada
Allah". (HR. Thobrani).

Dalam sebuah hadits qudsi dinyatakan,

"Aku selalu mengikutisongkoon hamba-Ku, dan
Aku selalu menyertainya iika ia berdzikir kepada-
Ku. Jika ia bierdzikir kepoda'Ku dalam hotinya,
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Aku ingat kepadanya dalam diri-Ku. Dan jika ia
dzikir kepada-Ku dalam majlis orang banyak,
niscaya aku ingat dia dalam kumpulan yang
Iebih banyak dari kumpulannya. Jika ia men-
dekatkan diri kepada-Ku satu jengkal maka Aku
mendekat padanga sofu hosto, dan jika ia men-
dekat kepada-Ku sotu hostci maka Aku men-
dekat kepadanya satu depa. Jika ia datang
kepada-Ku dengan furjalan maka Aku akan
mendatanginya dengan berlari kecil. (HR.
Bukhori dan Muslim).

Yang dimaksrd dengan dzikir adalah: Merasakan
keagungan Allah dalam semua kondisi. Dzi.kir tersebut
bisa berupa dzihr fikiran, hati, lisan, atau perbuatan.
Dzikir perbuatan yang kita maksud disini mencakup
tilawah, ibadah dan keilmuan. Ma'na dzikir seperti
inilah yang banyak dijelaskan oleh Al Qur-an dan hadits
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam.

Berkaitan dengan ma'na dzikir dengan fikiran,
Allah Azza Wa Jalla berfirman,

44EE]tfit6);i'i,F;rF4i'S/,!zi*&.!3ut
<r,,,),>k$V4Jai.^*-,51;W;:o4Y4:"J$

"Lakl-lakl yang tidak dilalalkan oleh
perniagaan dan iidak (pula) olehJual belt
darl mengingat Allah, dan (darl) mendirl-
kan sholat, dan (dari) membayar zakat.
Mereka takut kepada suatu harl yang (dI
harl itu) hatl dan penglihatan menjadl
goncang". (QS. An Nur:37).
Jadi merasakan keagungan Allah dan muroqobah-



Nya hans terus berlangsung sekalipun dalam kegiatan
berdagang (tijarah) dan bisnis.

Berkaitan dengan ma'na dzikir dengan hati, Allah

berfirman,

'# ji,i4rgiiiAr/iiL'-,;47"1if t'e:f'

<t^t t)\)--5j6,
"(yaitu) otang-oto,ng Wng befiman dan
hatl mereka menJadl tenteram dengan
menglngat Allah. Ingatlah, hanya den'
gan menglngat Allah'lah hatl menJadi
tenteram". (QS. Ar Ra'dl.28).
Jika seorang mu'min ingin selalu menemukan

keni'matan dan ketenteratnan &ikrullah di relung hati-
nya, hendaknya ia merasakan adanya keagungan Allah
tertancap dalam hati, merasuk dalam Jiwa.

Berkaitan dengan rna'na dzikrullah dengan lisan,
semua ayat-ayat dan hadits-hadits yang rnemerintahkan
untuk berdziktr kepada Allah dalam kandungan
ma'nanya terdapat perintah untuk berdzikir dengan
lisan. Diantara yang menguatkan kesimpr;lan tersebut
adalah hadits dari Abu Hurairoh yang diriwayatkan oleh
Ibnu Majah dan hnu Hibban, Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wa Sallam bersaMa:

,53ijo;st!,i\:4t526/Ji4k'5$iaL
."t*51;

"sesungguhnya Allah berfirman: "Aku menyer-
tai haiba-Ku awbila ia berdzikir kepada-Ku,
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dan kedua bibirnya bergerak menyebut nama'
Ku'.
Dalam riwayat Turmudzi dari AMullah bin Bisyir;
seseorang berkata; "Ya Rasulullah, aiaran-aiaran
Islom sudoh sangat banyak bagiku, beritahulqh
saya akan sesuotu yang bisa saga Wgang teguh!.
Rqsulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam men-
jawab, "Hendaklah lisanmu selalu basah den-
gan dzikir kepada Allah".
Termasuk dzikir lisan adalah s€mua do'a dan

Ma'tsurat yang diriwayatkan secara shohih dari Nabi
Sallallahu Alaihi Wa Sallam dan dikenal di zaman
shahabat dan generasi salaf yang sholeh. Baik bprupa
db'ado'a pagi dan sore, do'a sebelum dan sesudah
makan, do'a ketika safar atau mukim, do'a keluar
masuk rumah, do'a mau tidur dan ketika bangun, do'a-
do'a tahajud, atau do'ado'a ketika menyakikan gejala

alam. Termasuk dzikir juga, semua permohonan ban-
tuan dari Allah dan semua istighfar yang tercantum
dalam Al Qur-an atau diriwayatkan dari Nabi Sallallahu
Alaihi Wa Sallam.

Berkaitan dengan ma'na dzikir dengan perbuatan
yang mencakup ibadah, Allah berfirman:

<n;,'5$9'^3sXgiiu35|f:ut

"HaI otsng-orang yang berlman, apabila
kamu diseru untuk menunaikan sholat
plada harl Jum'ah, maka bersegeralah
kamu untuk menglngat Allah.." (Al
Jumu'ah:9).
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Yang dimaksud dengan bersegera menuju dzikru-
llah dalam ayat tersebut adalah sholat jum'ah.

Berkaitan dengan dzikrullah dengan perbuatan
yang mencakup ilmu pengetahuan, Allah berfirman:

sy,:\.{lt1st;ji5S,(*aL-#j[i'J-^{;{4

" ....mo.ka tanyakanlah olehmu kepada
orang-orsng yang berilmu, j ika ksmu tidak
mengetahui". (QS. Al Anbiya;7).
Yang dimakud ahli dzikir dalam surat tersebut

adalah khusus.para ulama.

Saudara da'i, tahukah anda bahwa dzikir itu tidak
terbatas pada satu keadaan atau pada acara spiritual
tertentu, tetapi mencakup berbagai urusan sebagia-
mana yang kita sebutkan di atas, yakni dzikir dzihni
(fikiran), dzikir qolbi (hati), dzikir lisan fiidah)dan dzikir
fi'il (perbuatan).

Saudara da'i, bersungguh-sungguhlah dalam
berdzikir kepada Allah secara kontinyu. Agar diri anda
naik ke tingkat ketinggian rohani, agar anda mempu-
nyai kehormatan bermunajatdi hadapan Allah. Dengan
demikian mudah-mudahan anda menjadi seorang
mu'min ahli ibadah, ahli dzikir, seorang yang khusyu',

yang tidak ternoda oleh perbuatan maksiat dan tidak
pernah berfikir untuk melakukan perbuatan keji dan
kotor. Demi Allah, inilah tujuan sebenarnya dari
ketaqwaan, kesholehan dan kepribadian yang mapan.
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E. N4ENANGIS KAR,ENA TAKL']I KEPADA
AI-N..AFil DN SA"AT tsER-KFilON.WAT'
(N{ENVENDIR[].

T'idat< syak lagi, manakala seorang da'i berkholwat
dengan Robbnya, dia alan mengingat kembali dosa-
dosanya yang telah lalu dan :nungkln terladi. Membay-
angkan neraka jahannam dan Jemua i<eladian yang
mengerikan. Membayangkan hari akhirat-dan semul
peristiwa-peristiwanya. Terbayang d i be naknya kema_
tian.dan apa-apa yang terjadi sesudahnya. Dia
bandingkan antara amal-amalnya dengan amal-amal
ossoobiqiin al awwaliin (generasi shahabat). Dengan
itu se.mua, niscaya hatinya akan trenyuh, jiwanya terge_
tar, dan air matanya meleleh.

Setelah peringatan seperti ini ia akan kembali
menghadap Robbnya dengan bertobat, beristighfar,
berdziklr, _menjaga batasan-batasan-Nya, ."n'gikuti
pe ri ntah-Nya, menjauhi larangan-Nya. Bah kan ia-akan
termasuk merel<a yang berlomba dalam melal<sanakan
amal i<ebaikan, bersegera dalam menta'ati-Nya, dan
tunduk patuh kepada Robbul 'alamin.

. _ 
Ketahuilah, wahai saudara da'i, bahwa menangis

adalah karena adanya rasa takut. Apa yang ditakut?.
Jawabannya adalah: takut mati sebelum-bertobat, takut
dari islidroj (pemberian tanpa ridlo-Nya) dengan ber-
bagai ni'mat yang menyebabkan su-ul khoti-o*h, takut
dari sokorotul maut dan tercerabutnya ruh, takut dari
peftanyaan dua malaikat dan sika kubur, takut dari
hisab dan salah menyebrang di atas shirof fiembatan),
takut dari neraka dan berba[ai siksa Ji OJurnnyu, takui
dihar.amkannya surga dengan berbagai keni'maltan yang
ada di dalamnya.
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Lebih dari itu semua ada.rasa takut dari sifat riyo'
tatkala beribadah, sifat ujub di saat berkecukupan, sifat
nifaq ketika bergaul, sifat kibir (sombong)ketika meng-
hias diri. Takut dari sifat ghurur (lupa diri) ketika
mbndapatkan dunia serta sifat-sifat lainnya yang ter-
golong dalam penyakit hati dan kelemahan jiwa.

Orang yang paling takut adalah orang yang paling
mengetahui dirinya dan Robbnya, oleh karena itu dalam
sebuah hadits shohih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa
Sallam bersaMa:

" 
- r. 1( t41Si-. kf ̂ "-'Z -i:, g1. 6=_-z> { lL:_ *-a b4b .\rF<_i,

"Aku adalah orang yang palingma'rifat(menge-
tahui) kepada Allah dan paling takut kepada-
Nyo"

Dan Allah AzzaWaJalla berfirman:

< r t,,,Lv >,friAi 
e tQ,yi;i 64rJ t

"Sesungguhnyn yang takut kepada Allah
dl antara hamba-hamba-Nya hanyalah
para ulamo". (QS. Al Fathir: 28).
Apabila s€seorang telah mengenal dirinya dan

takut kepada Robbnya, maka rasa tikut ini akan men-
guasai dlrinya. Ia mempengaruhi hatinya, selanjutnya
pengaruh tersebut akan nampak pada bidan kasarnya.
Mimik mukanya berubah, badannya gemetar daniir
mgtanya mengalir. Ia tidak akan punya kesibukkan lain
selain m u ro qob ah kepada Allah, m uhasab ahterhadap
dirinya, dan mujahodoh (berjuang) melawan hawi
nafsunya. Keinginannya hanyalqh bagaimana caranya
supaya bisa bertaqwa kepada Allah dalam perasaan,
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perkataan dan perbuatannya. Dengan demikian maka
kondisinya akan selalu baik, amal-amalnya istiqomah,
tahap demi tahap menuju kesempurnaan dan akan
sampai ke derajat rohani yang paling tinggi.

Beberapa Keutamaan Menangis Karena Takut
Kepada Allah:

A. Mereka Berada Di Bawah Naungan Allah Di Hari
Kiamat.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersaMa;

?,si:. ; . . . 4+* gv.t;; is- tis'{is:i&ss
.t\64u[4F;]${t

"Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah disaat
tidak ada nau'ngan selain naungan-
Nyo.....(dio ntaranya) *seorang yang berdzikir
kepada AIIah mengendiri, dan menangis kare'
nanya".

B. Mereka Terbebas Dari Adzab Allah.

Imam Turmudzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

beliau berkata, Saya mendengar Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wa Sallam bersaMa;

,;vk;tidvJ!:rt63{;eittir'451"ff
"is,srgaa;s

"Dua jenis mata yang tidak disentuh oleh api
neraka, mata yan g menangis karena takut kepada
Allah dan mata yang piket malam fi sabilillah".
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C. Mereka Berada Dalam Limpahan Cinta Kasih llahi.

Imam Turmudzi meriwayatkan dari Abu Umamah,
dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersaMa;

e &irt;,t fV,F*t b ;r'U\:4?;r ;A
'---r;g-Srg;$,iii447o5$u/r7;{;,;xf ;5
,*t5 u #5,19-v r r64i a,i\ > j, W,g;r;

<FrZi:fV,ilrg
"Tidak ada yang lebih dicintai Allah dari dua
tetes dan dua bekas; tetes-tetes air mata karena
takut kepada Allah dan tetes-tetes darah yang
tertumpah f i sabilillah. Dua bekas tersebut adalah
bekas furjilad di jalan AIIah dan bekas dalam
kewajiban yang AIIqh wajibkan (sholat
berjama'ah)".

D. Mereka Berada Dalam Ampunan Dan Maghfirah-
Nya.

Ibnu Hibban dan Al Baihaqi meriwayatkan dari
Ibnu Abbas, beliau berkata; Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wa Sallam bersaMa;

it:'*!it3at:;4Yiii;;'"A:o.iii'rS";)::'i1ti1
.u&:; ;4e4iir4; -t,\;q6< cr; t r

" Apabila seorang hamba merinding karena takut
kepada Allah mako dosa-dosanya berguguran
bagai berguguron nya dedaunan dari pohon yang
kering".

Jika kita buka lembaran sirah Nabi SallallahuAlaihi
Wa Sallam, kehidupan para shahabat dan generasi
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salaf, niscaya akan kita temukan gambaran dari figur-
figur yang baik untuk diteladani. Bagaimana ibadah
mereka kepadaAllah dengan tangis karena takut kepada-
N5n. Bagaimana mereka merasakan kebesaran dan
keagungan-Nya!

Marilah kita lihat beberapa contoh yang patut kita
ikuti:

1. Imam Bukhori dan Imam Muslim meriwayatkan
dari Ibnu Mas'ud, ia berkata; Nabi Sallallahu Alaihi Wa
Sallam berkata kepada saya, "Bacalah AI Qur-an
untukku!".

Saya menjawab; "Wahai Rasulullah, apakah saya
harus membaca Al Qur-an untukmu, padahal kepad-
amu Al Qur-an diturunkan?".

Rasulnllah bersaMa; "Saya ingin mendengarnya
dari orang lain". Mal<a saya membacakan surat An
Nisa' untuk beliau, ketika sampai pada ayat....

,'# -;sX,f +vt ; ;€+ #,9 1- t+rsy€.Ss
( !r rrr '$t)

-Maka bagaimanakah (halnga orang kafir
nanti), apabila Kaml mendstsngkan
seorang saksi (Rasul) dari tiaptiap umat
dsn Kami mendatangkan kamu (muham-
mad) sebagai soksi atas mereka (sebagai
umatmu)".
Nabi berkata. "Cukup...J". Ketika saya menoleh

kepadanya saya melihat air matanya mengalir deras!".

2. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas r.a, ia
berkata, "Abu Bakar berkata kepada Umar setelah
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wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam, "Mari
kita pergi ke Ummu Aiman, kita berziarah kepadanya
sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam
sering menziarahinya".

Ketika keduanya tiba, mereka mendapatkan Ummu
Aiman tengah menangis. Mereka bertanya; "Apa yang
membuatmu menangis wahai Ummu Aiman? Bukankah
engkau tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik
bagi Rasulullah Sallallahu Alaiht Wa Sallam?".

Ummu Aiman menjawab; "Aku tahu bahwa apa
yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah Sallal-
lahu Alaihi Wa Sallam, tetapi aku menangis karena
wahyu sudah terputrs dari langit". Jawaban Ummu
Aiman membuat keduanya terharu, sehingga ikut
menangis bersama.

3. Imam Bukhori meriwayatkan ... Ketika AMul
Rahman bin 'Auf disodori makanan - ketika itu sedang
shoum, ia berkata, "Mush'abbin Umairtelah mencapai
syahid, dan dia lebih baik dariku. Ketika itu tak ada kain
untuk mengkafaninya selain sebuah burdah. Apabila
kapalanya ditutup dengan kain itu, maka kakinya
nampak. Dan apabila kakinya ditutup, kapalanya
nampak. Sekarang, dunia tejrhampar buat kami. Sungguh
kami takut, kalau-kalau kebqikan kami disegerakan (di
dunia)". Kemudian beliau menangis sehingga meninggal-
kan makanan yang disodorkan kepadanya.

4. Al Baihaqi dan Al Ashbahani meriwayatkan darl
Annas r.a, ia berkata, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa
Sallam membaca ayat...
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"...dan bahan bakarnya adalah manusia
dan batu...". (QS. At Tahrim: 6).

Kemudian beliau bersabda; "Neraka dingalakan
se r lbu tah un h in gga memer ah, kem udian di n yal ak an
Iagi seribu tahun sampai memutih dan *ribu tahun
Iagi sampai menghitam. Maka neraka benar-benar
gelap pekat. Nyolonya tok biso dipadamkan". Anas
berkata; "Ketika itu di hadapan Rasulullah ada orang
hitam, mendengar keterangan itu ia langsung me-
nangis. Maka Jibril mendatangi Rasulullah dan ber-
tanya; "Siapa yang menangis di hadapanmu?".

"la orang Habasyah" ,jawab Nabi Sallallahu Alaihi
Wa Sallam seraya menyebutkan kebaikannya. Jibril
berkata; "Sesungguhnya Allah berfirman;

,=AraeA;t*S,gFafia-\t)V'J.f^a5Li-i
.gra:6*Li6*y6ut

"Demi 'izzah, keagungan, dan kedudukan-Ku
yang tinggi di otos Arsyi, tidaklah eeorong
menangis di dunia karena takut kepada-Ku,
melainkan Aku perbanyak ketaqwaon di surga
nanti".

5. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari AMullah bin
Amru, ia berkata; "Seandainya seorang ahli neraka

dikeluarkan ke dunia, niscaya pendrduk dunia akan
mati akibat tampangnya yang mengerikan dan baunya
yang amat busuk". Kemudian AMullah bin Amru
menangis tersedu-sedu.

Wahai satrdarada'i, bersungguh-sungguhlah dalam

beraudiensi antara dirimu dan Robbmu. Ingatlah kema-

tian dan keJadian-kejadian sesudahnya. Bayangkanlah
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kehidupan akhirat. Hisablah diri dan bertanyalah, "Apa
y3ng telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari
yang telah dijanjikan?!!".

Semoga anda dikaruniai rasa takut dan bisa me-
nangis karenanya. Dengan demikiart, anda termasuk
orang-orang yang mendapat kehormatan berteduh di
bawah lindungan Arsyi Allah di hari kiamat. Tergolong
mereka yang selamat dari adzab Ailah pada hari yang
menakutkan, mendapatkan limpahan ampunan dan
maghfiroh-Nya pada saat harta kekayaan dan sanak
saudara tak lagi berguna. Semoga anda berada di bawah
lindungan cinta kasih Ilahi di dunia dan akhirat... dan
termasuk orang-orang yang meniti tangga kesempur-
naan, naik menuju ketinggian rohani dan akan sampai
ke tempat para siddiqiin, para syuhada dan para
sholihin...dan mereka itulah sebaik-baik teman.

F. tsER,SUNG GI.J FN-SI.J NG GN.J Fil I\4EN4tsEK^AN-N

DNR,N DEI\GAI\ NtsADAFil.NtsADAFil NAF[[..4F{
(sr"rNr{AF{}.

Diantara rnetoda agar seorang hamba dekat kepada
Allah, berada di bawah naungan cinta kasih dan keri-
dloan-Nya, membuatnya naik ke derajat para shiddiiqiin
yang mulia; adalah membiasakan diri secara kontinyu
dengan arnal-amal yang nafilah setiap ada kesempatan,
baik siang ataupun malam.

Marilah kita simak beberapa keterangan mengenai
keutamaan ibadah nafilah dan pahala bagi ahli ibadah.
Allah berfirman,
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\a\fr &.;ai.A'J6861^h-gri+:;,{,y3ta
(\ttlzrlr)\:jU.

"Dsn pada sebahaglan malam hati sho.
lat tahaJudlah kamu sebagal suatu ib
adah tsmbahan bagimu, mudah-mudahan
Rabbmu mengangkat kamu ke temPat
gang terpuii". (QS. At Isro': 79).

Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan ..Rasu-
lullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersaMa,

" Barang siaysa mendekat kepadaku satu' lengkal,
maka aku mendekat kepadanya satu siku, bo-

rang siapa mmendekat kepadoku sotu siku,
maka aku mendekat kepadanya satu depa dan
barang siapa mendekat kepadaku dengan fur-
jalan maka aku mendekat kepadanya dengan
berlori kecil..".

Dalam riwayat Bukhori, Rastilullah Sallallahu Alaihi
Wa Sallam bersaMa; "Allah berfirman:

I'qA,t<,y:Ftv'6r6.i6-e#IVw
".....dan selalu eorang hambo.Ku mendekat
kepada-Ku dengan naf ilgh-naf ilah sehingga Aku
mencintainye...".

Imam Muslim meriwayatkan ....Rasulullah Salla-

llahu Aiaihi Wa Sallam bersaMa;

i<3r:-e-z; t";t 5 YOUus 6 & F # :rv
.{$aw'frili,zt!I#,;rv6s'\4ts
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"Tidaklah seorang muslim melaksanakon sho-
lat nafilah demi mendapatkan ridlo Allah dua
belas roka'at setiap harinya, melainkan AIIah
membuat *buah rumah baginya di surga".
Yang dimaksud dengan nafilah adalah ibadah-

ibadah sunnat selain ibadah fardlu, baik berupa sholat,
shoum, shodaqoh, haJi dan lainlain.

Tidak ada salahnya kalau saya sebutkan beberapa
ibadah nafilah berupa sholat, shoum, shodaqoh dan
haji, mengingat pentingnya ibadah-ibadah ini dibanding
dengan bentuk keta'atan yang lainnya. Semoga anda
bisa membiasakan diri dengannya, dan sernoga anda
bisa melakukannya setiap kali menemukan kesem-
patan.

A. Sholat Nafilah
1. Sholat Dhuha.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar,
sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam
bersabda;

,-4\bLJ6:6*€;;s,yit\t81: j;Ld
.,51*f5"65'to*

"Setiap pagi ada kewajibdn furshodaqoh bagi
tiap-tiap persendian, dan bisa memadai semua
dengan dua raka'at sholat Dhuha".

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a, ia
berkata,

"Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam mela-
ksanakan sholof dhuha empat raka'at, atau
menam bahnya sesukanya" .
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Imam Mu5lim meriwayatkan dari Ummu Hasni
bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam melakukan
sholat dhuha delapan raka'at.....

Dari tiga riwayat di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa sholat dhuha sedikitnya dua raka'at, dan paling
banyak delapan raka'at. Yang ingin melaksanakannya
boleh memilih salah satunya. Sedangkan waktunya
dimulai setengah jam setelah rnatahari terbit sampai
satu jam menjelang dzuhur.

2. Sholat Awwaabin;

Ini adalah sholat sunnat enam raka'at setelah
sholat maghrib, sebagaimana diriwayatkari oleh lbnu
Majah dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wa
Sallam bersaMa,

,i4't&{4{ee}*uA,'4'J#6
1\4;6e\t;\A&;t'"

"Barang siapa melakukan sholat sunnot enam
raka'at setelah sholat maghrib dan diantara
sholof-sholat itu tidak brkata dengan kata-kata
yang buruk, maka sholatnya sebanding ibadah
dus belas tahun".

3. Sholat Sunnat Tahiyatul Masjid.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qotadah,
bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersaMa;

" J ika sa I ah seor an g dion t ara kal ian m os u k mas jid,
maka janganlalh duduk sehingga melaksanqkan
sholat dua raka'at".
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4. Sholat Sunnat Wudlu'.

Imam Bukhori meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia
berkata,

*e6,,'r;r3t,'^E'i,ir;;-4ry1c.!s1) j:riSg

6=<8-s,Porr"$5.3'"&449,r;fu "srgl+lF
f 6 U q:'.2 6\ fLF LV \513\1i4!2i e a *
g6r;4\lj+yy;aft,5*uaS!&!6

.e\A"Jt$v
" Rqsulullah Sallallahu AI aihi Wa Sallam furkata
kepoda Bil al, " C.eritakanl ah kepadaku amal apa
gang amat engkau haropkan dalam Islam, sbab
aku mendengar suara kedua sandalmu di surga?".
Bilal menjawab; "Tidalc ada amal ibadah yang
paling kuharapkan *lain setiap aku berwudlu
boik siong atqu malam aku *lalu sholat sete-
lahnya *banyak 3nng aku suko".

5. Sholat Malam.

Imam Turmudzi meriwayatkan dari Abu Hurairah,
bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersaMa,

/ttt o -.,#r'r;V\Ui$i'r5afi Si',gtt
"Sholat yang paling afdlol retelah sholot fardlu

adalah sholat lail".
Turmudzi juga meriwayatkan dari Anu Umamah,

dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam, beliau
bersaMa,
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'*iJLlt/;g,rit-€ai4y:'Ev,#yYe'@
. t;' fr {'3r&l;. +W;tlf ;

"Kalian horus sholat lail, *bab itulah ialan pra
sholihin, itulah pndekatan diri pada Robb ka-
Iian, pnghopus kesusa han dan prnusnah dosa'
dosa".

Turmudzi meriwayatkan dari AMullah bin Salam
r.a, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam, beliau ber-
sabda,

,y-3Vfu;lrc:EsiSab'{V;i,Sarttltl'.igi(6
*j4'iAWG.4V,7r1sv

"Wahai skalian manusil, rebarkan salam, beri
makan orang mfskin, dan sholatlah di malam
hari ketika-orang-orang tengah lelap tidur'
Dengan demikian, kalian akan masuk surgo
dalam keadaan *iahtera".
Sholat laildilakukan minimal dua raka'at, afdlolnya

delapan raka'at, dan tidak ada batasan maksimalnya.

Shoiat lail adalah sholat nafilah yang paling afdlol secara

keseluruhan, karena lebih memungkinkan untuk ikhlash

dan jauh dari siiat riYa'.

6. Sholat Tarawih.

Yaifu sholat 11 raka'at atau 21 raka'at yang

dilakukan di bulan Ramadlan. Setiap dua raka'at salam'

Dilaksanakan dengan berjama'ah setelah sholat Isya. Al
Baihaqi meriwayatkan dari Assaib bin Yazid r.a, ia

berkati, " Mereka melaksanakan sholat dua puluh raka'at
di zaman Kholifah Umar bin Khottob r.a, mereka yang
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ikut sholat junrlahnya ratusan. Dan di zaman Kholifah
Usman mereka bersandar karena lamanya berdiri".

Apa yang kita paparkan diatas adalah selain sholat
sunnat rowatib (sholat sunnat yang menyertai sholat
fardlu, baik s€belum atau sesudahnya). Sedangkan
mengenai sholat rawatib Imam Bukhori dan Imam
Muslim meriwayatkan dari Ibnu Llmar r.a. Beliau berkata,

"Soyo melaksanakan sholat bersama Nobi So-
llallahu Alaihi Wa Sallam dua raka'at sebelum
dzuhur, dua raka'at sesudahnya, dua raka'at
setelah jum'ah dan duq raka'at sesudoh isyo".

Imam Bukhori meriwayatkan dari Aisyah r.a, bahwa
Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam tidak pernah meninggal-
kan empat raka'at sebelum dzuhur dan dua raka'at
sebelum shubuh".

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari
AMullah bin Mughoffal r.a, beliau berkata; Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersaMa,

"Diantqra dua adzan ada sholat. Diantra dua
adzan ada sholat. Diantara dua adzan ada sho-
lat".

Yang dimaksud dengan "dua adzan" dalam hadits
ini adalah adzan dan iqomah. Dan yang dimakud
dengan sholat adalah sholat sunnah rawatib.

B. Shaum Nafilah
Dasar keutamaan shaum (puasa) secara umum

adalah apa yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu
Sa'id Al Khudri r.a, bahwa Nabi Sallallahu Alaiht Wa
Sallam bersabda,
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'6;;t'alriiii-rav<lyii4aVaui{/,j6#bv
'ut-it*;4u,€siE

"Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari fi
sabilillah, melainkan Allah menjauhkan dia da-ri
api neraka *jauh tujuh puluh tahun prjal-
enan".

Macam-macam puasa sunnat:

1. Puasa'Arafah
' Berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Abu

Qotadah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam
bersaMa,

'oi&z3,'^:gGA-'6iiiJ;6,{rlsdariW
'l'4$'<itts

"Aku memohon kepada ALlah agar puasa hari
'Arafah menutupi kesalahan ntinui yang lalu
dan setahun yang akan datang".
2. Puasa 'Asyuro dan Tasu'a.

- - . Yaitu puasa hari ke sembilan dan ke sepuluh bulan
Muharram. Dalam riwayat Imam tvtustim daii aotiJan,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersabia,

gSt#ti4-SirJa.t,f ,tt;V&u:SiV+
.trq6t:iizsV^y6

"Saya memohon kepada Altah SWT agar puasa
'Asyuro menutupi kesalahan tahun-latu dan
tahun yang akan datang".
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Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi Sallallahu
Alaihi Wa Sallam bersaMa;

"krpuasalah kalian pada hari'Asyuro, berbe-
dalah dengan orang-orang yahudi dan berpua-

' soloh *hari sfulum Asyuro atau sesudahnya".

Berdasarkan riwayat ini seorang boleh berpuasa
pada hari ke sembilan dan hari ke sepuluh atau ke
sepuluh dan ke sebelas agar berbeda dari untuk yahudi.

3. Shaum Enam Hari Pada Bulan Syawal.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Ayyub Al
Anshori r.a, ia berkata, Rasriullah Sallallahu Alaihi Wa
Sallam bersaMa,

"Barang siapa berpuasa pada bulan Romadlon
kemudian dilanjutkan dengan puasa enam hari
di bulan sguraol maka seolah-olah dia berpuasa
*tahun penuh".

4. Shaum Tiga Hari Bidh (Putih).

Imam Turmudzi meriwayatkan dari Abu Dzar r.a,
ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam ber-
sabda,

"Apabila kamu berpuasa tiga hari dalam sebu-
Ian, maka puasalah pada hari ke tiga belas,
empat belas dan lima belas".

Penanggalan disini tentu menurut penanggalan
Qomariyah (Hijriah), sebab pada hari- hari tersebut
bulan lebih jelas dan lebih terang.

5. Shaum Hari Senin Dan kamis

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu
Alaihi Wa Sallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis.
Ketika ditanya tentang hal ini, beliau menjawab,
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"Amal disetorkan pada hari Senin dan Kamis,
oleh karena itu aku ingin ketika disetorkan
amal-amalku aku dalam keadaan berpuasa".

6. Shaum Sehari Dan Buka sehari

Ini biasa disebutdengan puasa Daud, sebagaimana
diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari AMullah bin
Umar r.a, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam
bersaMa;

" krpuaxlah shari dan berbukal ah sehari, itulah
puasa Daud Alaihis Soloom dan merupakan
puasq yang paling afdlol".
Dan puasa-puas lainnya yang ditegaskan oleh

nash dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam. Shaum
adalah ibadah yang melatih seseorang agar mampu
ikhlas dan meninggalkan sifat riya', sebab tidak ada
yang mengetahui orang yang berpuasa sunnat selain
Allah. Dialah yang akan memberi pahala terhadap
orang-orang yang berpuasa dengan balasan yang pan-
tas.

C. Shodaqoh Nafilah
Shodaqoh Nafilah termasuk amal ibadah yang

memberikan masukkan besar bagi pelakunya, bahkan
batasan jumlah pahala tersebut tidak terhingga dan
hanya Allah-lah yang mengetahuinya... Allah berfir-
man:

-St';a:;*j1Sa;'c"(455i4ri:$'J1;
LW, \Y:INV x;kv stg" I e,t ua {

(\tt,6 4pkg&3,58
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"Pentmpamasn (nafkah yang dikeluan
kan olei) orang'otang yang menafkahkan
hartanya dl Jalo,n Allah adalah serupa
dengai sebutit benih yang menumbuhkan
tuiih bulir, pada tiaptiap bulir setatus
fiit. eilan mefipat gandakan (pahala) bagi

"npo 
yang Pia kehendakl- Dan AIIah

rq in" ITaslkarunia-N ya) Iagi M aha Menge'
tahul". (QS. At Baqoroh: 263).

Allah Azza Wa Jalla akan menggantikan harta yang

dishodaqohkan, memberkahinya dan menambahkan
karunia-i.lya kepada orang yang menshodaqohkan
hartanya. Firman Allah,

qv a,,'t-, >K;\{ifi gfi b r#w
"... dan barang apa yo,ng kamu nafkahkan,
maka Allah akan menggantinya..."(Qs.
Saba:39).
Dalam riwasyat Imam Bukhori dan Muslim dari

Abu Hurairoh, ia berkata; Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wa Sallam bersaMa,

ri'646etriEeg5-^gl*!4i/4r;itou
.c\14r6'"&il;$i"li{;,\iEcgv"\"{ifr

"Setiap pagi dua malaikat turun ke bumi. Yang
satu berkata; "Ya AIIah furikanlah pengganti
bagi orang-orang yang berinfaq", dan yang lain-
nya berkata; "Ya AIIah binasalah harta orang-
orang yang kikir".
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Cukuplah keutamaan bershodaqoh nafilah bahwa
ia mampu melepaskan seorang mu'min dari sifat kikir
dan melatih tumbuhnya sifat berkorban, suka berinfaq
dan itsor (mementingkan orang lain)... Firman Allah :

'&-3''69",6'vWaagfi;BSitiPa:9-l;
<r,g,>'6151\itrl,4!rf *

"...dsn meteka mengutamakan (orang-
orang muhajirin) atas diri mereka sendiri.
Sekalipun mereka memerlukan (apa yang
mereka berikan itu). Dan barang siapa
dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka
itulah orang-orang yang beruntung". (QS.
Al Hasyr: 9).

D. Ibadah Haji dan Umroh Nafilah
Diantara ibadah nafilah yang mendekatkan seorang

hamba kepada Robbnya, bisa menghapus kesalahan-
nyadan menjadi sebab masuknya kedalam surga adalah
ibadah nafilah haji dan umroh. Kedua ibadah ini meru-
pakan titian menuju keutamaan dan kemuliaan, serta
merupakan sumber ketinggian rohani.

Buah yang akan kita petik dari kedua ibadah ini
adalah sebagaimana saMa Rasulullah berikut:

Imam Bukhori dan Imam'Muslim meriwayatkan
dari Abu Hurairoh r.a, ia berkata, Saya mendengar
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersaHa,

"Barang siapa menunaikan ibadah haji, sedang
ia tidak rofats (brkata dengan kata-kata yang
jorok) dan tidak fasiq, maka ia telah keluar dari
dosanya seperti ketika ia dilahirkan ibunya".
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Dalam riwayat Imam Bukhori dan Muslim juga,
dari Abu Hurairoh ra., bahwa Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wa Sallam bersaMa;

"Antar satu umrah ke umrah yang lainnya
menghapuskon doso diantara keduanya, dan
haji mabrur balasannya adalah surge".

Imam Muslm meriwayatkan dari Aisyah r.a, bahwa
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersaMa,

iA;:5,x-,ys6/'gig't;4ifr uf,lra;,tv
"Tidak ada hari yang lebih banyak para hamba
dibebaskan dari neraka selain dari hari 'Ara-
fah".
Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam ber-
saMa,

., ,t'x;/S')5o6,t€?1

"Melaksanakan lJmroh di bulan Ramadlon
sebanding dengizn furibadah haji bersamaku",

Wahai saudara da'i, itulah pahala bagi ahli ibadah,
bagi orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah
nafilah. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah dalam
membekali diri dengan ibadah nafilah secara kontinyu,
agar anda mendapatkan bagian pahala di hari pertun-
jukan yang agung nanti (kiamat). Mudah-mudahan anda
termasuk orang-orang yang mendapatkan limpahan
mahabbah, ridlo dan maghfirah Allah. Agar anda ter-
masuk mereka yang naik meniti tangga kes€mpurnaan,
serta naik menuju derajat rohani dan kesucian jiwa.
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Para da'i, itulah bahasan kita mengenai faktor-
faktor terpenting yang memberi kekuatan rohani dan
bekal kesucianterhadap hatidan jiwa manusia. Bahkan
faktor-faktor itulah yang akan membuat anda tampil
sebagai suri tauladan dalam keikhlasan, ketaqwaan,
kharisma, wibawa, ketekunan dan ketgguhan jiwa...

Kesimpulan dari bahasan tersebut adalah sebagai
berikut:

Dari faktor-faktor tersebut ada yang berupa
perasaan jiwa, meliputi;
-Muroqobatullah secara kontinyu.
-Mengingat mati serta kejadian-kejadian sesudahnya.
-Membayangkan hari akhirat dan peristiwa-peristiwa
yang bakalterjadi.

Dah ada yang berupa praktek amaliyah, meliputi;
-Mernbaca Al Qur-an dengan tadabbur dan khusyu'.
-Menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam lewat
sirahnya yang harum semerbak.
-Menyertai orang-orang pilihan yang berma'rifat
kepada Allah.
-Terus -menerus berdzikir kepada Allah di setiap
waktu dan keadaan.
-Menangis di saat berkholwat dengan Allah karena
merasa takut kepada-Nya.
-Membekali diri dengan ibadah nafilah secara konti-
nw.

Saya yakin apabila para da'i sudah mampu
menyerap kekuatan rohani secara ajeg serta terus-
menerus memelihara faktor-faktor yang menyuburkan-
nya, niscaya jiwa mereka akan memancarkan cahaya
yang bersih, hati mereka akan menjadi sumber keikhla-
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san, dan ruh merekaakan menggapai puncakkesucian.
Bahkan mereka akan mampu memberi kepada orang
lain yang membutuhkannya, para murid yang berguru
kepada mereka, dan setiap orang yang bertemudengan
mereka.

Itulah panutan yang diidam-idamkan; JuJur dalam
berbicara, baik dalam perilaku, kuat pengaruhnya,
memberi banyak manfa'at, melakukan perubahan se-
cara menyeluruh dan menyambung estafeta perbaikan
umat.

6j:185;4W454',)6rf,$i(J4t!'
(oAtgJe)

"Kstakanlah, "Dengan karunia Allah dan
rahmat-Nya, hendaklah dengan itu
mereka bergembira. Karunia Allah dan
rahmat'Nya ltu lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan".
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PENGARUH TARBIYAH RUHIYAH
DAIAM PEMBINAAN, PERBAI.

I{AN, DAN PEMBAI{ARUAN
UMAT.

Tatkala jiwa seorang da'i telah bertaqwa sepenuhnya
kepada Allah. Dia merasakan muroqobah dan keagun-
gan-Nya dalam hati, rutin membaca Al Qur-an dengan
tadabbur dan penuh kekhusyu'an. Dia menyertai Nabi
dengan berqudwah kepadanya, menyertai orang-orang
yang sholeh yang berma'rifah kepada Allah dengan
menimba berbagai hikmah dan kebaikan dari mereka.
Dia berdzikir kepada Allah secara kontinyu untuk
menambah keteguhan dan ketenangan, selalu
melakukan ibadah nafilah untuk mendekatkan diri dan
menambah kekhuqyu'an.... Apabila seorang da'i srdah
memiliki itu semua, maka ketika berbicara atau berkhut-
bah atau mengajak ke jalan Allah, niraya akan anda
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temukan keimanan memancar dari kedua bola ma-
tanya, keikhasan nampak jelas menghias raut mukanya,
dan kejujuran terus mengalir bersama kelembutan suar-
anya, ketenangan iramanya, serta isyarat-isyarat ta-
ngannya.

Bahkan perkataannya akan meresap ke dalam hati
dan melenyapkan kegelapan ;iwa. Seperti air sejuk yang
meresap di kerongkongan orang yang kehausan, bak
nur cahaya yang memusnahkan kegelapan. Mereka
itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dengan
petunjuk mereka orang-orang pun memperoleh petun-
juk. Da'wah mereka akan mendapat sambutan luas.
Dengan nesehat mereka hati bergetar dan mata me-
nangis. Dengan peringatan mereka para ahli makiat
bertaubat dan orang-orang sesat sadar serta kembali ke
jalan yang lurus.

Selanjutnya'simaklah, apa pengaruh rohani ter-
hadap pemahaman dan istimbat (cara pengambilan)
hukum.

Tatkala jiwa seorang da'i memancarkan rohani,
berhubungan erat dengan Allah, dan memiliki
ketaqwaan; tersingkaplah baginya berbagai hakikat dan
makna. Terbukalah rahasia-rahasia yang tak dimengerti
kecuali oleh orang-orang yang jenius dan bertaqwa.

Umar bin Khottob sangat menghargai AMullah bin
Abbas serta mengakui keutamaan dan posisinya dalam
memahami dan menafsirkan Al Qur-an, walaupun
usianya masih muda. Umar r.a mengikut sertakannya
dalam pertemuan para tokoh shahabat yang pernah
ikut perang Badr. Mereka terkenal sebagai generasi
pertama dan banyak memiliki keutamaan. Kemudian
Umar menangkap adanya ketidak setujuan. Diantara

92



mereka ada yang berbisik-bisik, "Mengapa orang semuda
itu diikutkan bersama kita, padahal kalau mau kita juga
punya anak-anak seperti dia?".

Ibnu Abbas mengisahkan;

Maka suatu hari Umar memanggilku dan me-
masukanku dalam kumpulan mereka, saat itu aku yahn
Umar mau menguji mereka... Umarberkata, "Apayang
anda semua pahami tentang firman Allah :

j{ -i, a'd& g,;-rzsi e^; . {rg iW it+\ t I
, r - t 4,, \1 V a6t E/"iiit:s S#:*S .eg{,

"Apabila telah datang pertolongan Allah
dan kemenangan. Dan kamu lihat
manusia masuk agama Allah dengan
berb ond ong'b ondon g, maka berta sbihlah
dengan memui i na ma Robbmu dan m oh on
ampvnlah kepada-Nyo. Sesungg uhnya Dia
c,dalah penerima taubat".

Sebagian besar dari mereka diam tak bersuara, dan
diantara mereka ada yang menjawab, "Kami diperin-
tahkan untuk bertahmid dan beristighfar apabila kami
mendapat pertolongan Allah dan kemenangan".

Umar menoleh kepadaku seraya bertanya; "Apakah
pendapatmu sama wahai Ibnu Abbas?".

Aku jawab, "Tidak!".
'lBagaimana pendapatmu?", tanya Umar.
Aku jawab, "Ayat ini berkaitan dengan ajalRasulul-

lah Shallallahu Alaihi Wa Sallam. Allah mengabarkan
kepadanya dengan firman-Nya; "Jika datang pertolon-
gan Allah dan kemenangan, maka itulah alamat ajalmu,
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oleh karena itu bertasbihlah dengan memuji Robbmu
dan beristighfarlah. Sesungguhnya Dia Maha Mene-
rima taubat".

Umar berkata; "Yang aku pahami persis seperti
yang engkau katakan".

Ibnu Abbas dan Umar Al Fanrq memahami ayat
tersebut bukan hanya memahami zhohirnya. Keduanya
memahami isyarat dekatnya ajal Rasulullah. Pemaha-
rnan seperti ini sulit dipahami kecuali oleh mereka yang
dikaruniai ilham, pemahaman yang dalam, dan pan-
caran hati nurani.

Diantara halyang menguatkan apa yang dipahami
oleh Umar dan Ibnu Abbas r.a tersebut ialah riwayat
yang tercantum pada shohih Muslim, "Adalah Rasulul-
lah Shallallahu Alaihi Wa Sallam sebelum meninggal
dunia memperbanyak ucapan,

. 54y4V a3;'i4, 3 6 -#i 6s\; 4
[-alu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bacaan apa

itu?. Aku baru rnendengar engkau mengucapkannya".
Rasulullah menjawab;

"Telah dibuatkan untukku tanda dalsm um'
matku, jika aku melihatnya aku mengucapkan
kalimat tersebut". J iko datang prtolongan Allah
dan kemenangan..."

Kadang makna ayat Al Qur-an begitu jelas. Namun
kebanyakan akal manusia tidak dapat menangkapnya,
sehingga makna-makna tadi hanya nampak bagi orang
yang betul-betul memahami arahan dan isyaratnya.
Sebagai contoh, simaklah kisah di bawah ini:

94



Suatu ketika orang-orang mengadukan Ashim bin
Ziyad kepada Ali bin Abi Tholib karena ia memakai
pakaian yang kasar, meninggalkan pakaian yang bagus,
dan membuat keluarganya bingung serta sedih. Ali r.a
berkata, "Bawa dia kemari!".

Ketika Asim datang, Ali memperlihatkan wajah
masam, kemudian berkata; "Bagaimanakah kamu ini
Ashim!!. Apakah kamu mengira bahwaAllah memberi
segala ni'mat-Nya kepadamu kemudian Dia benci jika
kamu nikmati?. Tidak!. Bagi Allah kamu lebih sepele
dari hal seperti itu! Bukankah kamu mendengar firman-
Nya,

' L' ... e6EUgtW. egx A;4i A(\'-ntut)r)
"Dia membiarkan dua lautan mengalir
yqng keduanya kemudian bertemu, an-
tara kedusnya ada batas yang tidak dil-
ampaul oleh maslng-maslng. Maka nl'mat
Rabb kamu manakah ysng kamu dus-
takan. Dari keduanya keluar mutiara dan
marjan".

Demi Allah, menampakkan ni'matAllah dihadapan
orang banyak dan menikmatinya lebih Dia cintai dari
pada menampakkannya dengan kata-kata belaka. Dan
kamu pun telah mendengar firman-Nya,

"Dsn terhadap nl'mat Rabbmu maka
hendaklah kamu menyebutnya (dengan
bersyukur)".
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Sungguh, ini merupakan telaah yang cermat dari
Ali r.a. Sudah berapa kali kita membaca ayat:

L$(irA,W'#
Namun kita tidak menemukan apa yang ditemuka

oleh Ali r.a saat beliau mengistinbat ayat-ayat tersebut
dengan ungkapannya;

"Apakah kamu mengira bahwa Allah memberi-
kan berbagai ni'mat-Nya kemudian Dia benci
jika kamu nikmoti? Tidak!. Di hadapan Allah
kamu lebih sepele dari hal itu!".

Inilah kaitan yang mengagumkan antara surat Ar
Rahman dengan surat Ad Dluha. Bagaimana Ali r.a
mampu menghubungkan firman Allah: Yakhruju
minhuma 'l lu'lg'u wal marjan dengan wa amma bi
ni' mati Robbika fahaddits dengan suatu pemahaman
yang tak terbayang di benak orang lain. Pemahaman ini
kernudian menghasilkan sebuah kaidah yang
menyatakan: Menampakkan ni'mat Allah serta
karunia-Nya di hadapan orang banyak lebih dicintai
oleh Allah dari pada menampakkannya dengan kata-
kata belaka.

Imam Bukhori meriwayatkan bahwa Ali r.a pernah
ditanya, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam
memberikan secara khusus kepada anda ilmu tertentu
yang tidak diberikan kepada orang lain? " . Ali menjawab:
"Tidak. Demi Pencipta biji-bijian dan manusia, kec-
uali pemahaman Al Qur-an yang Allah berikan kepada
hamba-Nya".

.iadi seorang da'i robbani akan dikarunlai secara
khusus pemahaman dan cara istinbat hukum terhadap
Kitabullah. Hal ini tidak lain karena kebersihan batin-
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nya, ketinggian rohaninya, pancaran hatinya, kesucian
jiwanya, dan karena cahaln lnng menerangi langkahnya.

Marilah kita buka kembali lembaran sejarah tentang
kehidupan para da'l robbani dan pengaruhnya dalam
perbaikan umat.

Tidak syak lagi bahwa seorang da'i robbani ketika
be rada pada tingkat ketaqwaan, pe mahaman, dan ro hani
yang tinggi, ketika sudah memiliki nilai-nilai luhur sep-

erti ikhlas, jujur, kehangatan iman dan aktif dalam
da'wah, niscaya dia akan berangkat ke medan da'wah,
tabligh dan jihad (baik sebagai pemberi petunjuk,
mubaligh, da'i yang mengajak ke jalan Allah secara jujur

serta berjuang dengan penuh keikhlasan), hingga ia
melihat umat Islam dalam keadaan menang dan gem-

bong-gembong kebatilan terpukul mundur. Mereka
melihat panji Al Haq berkibar di atas panji-panji lain.
Pada saat itulah seorang da'i baru bergembira, karena
adanya kemenangan dan pertolongan Allah .

Dengarlah apa yang dikatakan oleh ulama-ulama
besar tentang da'i yang memiliki ketinggian ruh dan
para pembimbing robbani, bagaimana pengaruh mereka
dalam tarbiyah dan pembinaan umat, serta bagaimana
kepahlawanan dan perjuangannya dalam menegakkan
kalimat Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil
pelajaran dari mereka.

Guru besar Muhammad Abu Zahroh Rahimahu-
llah- berkata,

"Tarbiyah ruhiyah sebagaimana dikatakan oleh
ustadz Faudah akhir-akhir ini mempunyai berbagai
keistimewaan. Dia mempunyai pengaruh yang
sangat jelas. Misalnya kaum Muslimin di Afrika,
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baik bagian barat, tengah atau bagian selatan.
Keimanan yang mereka miliki merupakan hasil
dari tarbiyah ruhiyah.

langkah pertama imam besar As Sanusi ketika
hendak memperbaiki kondisi kaum muslimin saat
itu, adalah melakukan tarbiyah ruhiyah. Beliau
memulai dengan mengambil beberapa murid.
Kemudian murid-murid itu yang menjadi tokoh-
tokoh operasional. Untuk membantu sistem ini
beliau membangun pesantren-pesantren. Pesan-
tre n pertama yan g beliau diri kan terletak di pegunu-
ngan. Setelah berkembang beliau pindahkan pe-

santren-pesantren tersebut ke padang pasir. Daerah
tersebut berubah menJadi lingkungan subur di tengah
padang pasir. Berkat keria keras, beliau dan para
pengikutnya berhasil menggali sumur, mengalirkan
air, bercocok tanam, dan akhirnya menghasilkan
buah-buahan.

Selanjutnya beliau mendidik mereka dengan
latihan berperang. Mereka berhasil melawan pen-

JaJah ltalia selamalebih dari dua puluhtahun ketika
pasukan Turkt tak mampu lagi memberikan ban-
tuan kepada penduduk Uhya. Perlawanan As-
sanusiyah terus berlangsung dengan metode pe-

santren tersebut hinga Allah menurunkan kehi-
naan (kekalahan) untuk penjajah ltalia"r

Ustadz Sabri Abidin dalam majalah Liwa' Islam berkata,

"sebenarnya para Mursyid robbani pembim-
bing rohanilah yang menyebarkan Islam di seluruh
pelosok bumi. lJma puluh tahun yang lalu Syekh Al
Bakri menulis sebmh buku. Dl dalamnya tercan-
fum kata-kata yang diucapkan para missionaris
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kristen, "Setiap kami pergi ke pelosok-pelosok

daerah di Afrika yang jauh dari peradaban dan

kemajuan pasti di sana kami temukan mereka (para

mursyid). Mereka telah mendahuh-ri kami dan seka-

ligus mengalahkan kami".

Di perbatasan Etiopia, Sudandan Eritaria saya

menjumpai missionaris kristen dari Swedia, dan

sayatemuka pula disamping nereka gubuk-gubuk
yang dihuni oleh para mursyid. Para mursyid inilah
yang berhasil memporakporandakan missionaris

Swedia selama mereka tinggaldi sana, yakni kur-

ang lebih sekitar empat puluh tahun.2

Seorang da'i besar, AbulHasan An Nadawi, dalam
kitab beliau "Riialul fikri wal da'wah wal lslam"
(Tokoh-tokoh Intelektual Da'wah dan Islam) hal249,
mengisahkan kehidupan s€orang da'i robbani, Syekh
AMul Qodir Jaelani. Beliau mengatakan;

"Majlis beliau (AMul Qodir) dihadiri oleh tuluh
puluh ribu orang. Di tangannya lebih dari lima ribu
orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam, dan lebih
dari seratus orang yang sesat bertaubat. Beliau
buka pintu bai'at dan taubat di bawah bimbingan-
nya. Maka masuklah ke dalam bimbingannya orang-
orang yang Jumlahnya hanya diketahui oleh Allah,
sehingga keadaan umat semakin membaik dan
keislaman mereka pun semahn mendalam.

l Dari malalah Liwa'ul Islam, edlsl12, Sya'ban 1364H-1960M.

2 ibd
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Syekh Abdul Qodir terus menerus mendidik,
membimbing, dan rnengontrol perkembangan
masyarakat. Sehin gga mereka menyadari tangung
jawab yang merel<apikul setelah mereka berbai'at,
bertaubat dan memperbaharui keimanan. Kemu-
dian Syekh AMulQodir memberikan ijazah kepada
murid-muridnya yang cerdas, istiqomah, dan pu-
nya kemampuan untuk mentarbiyah. Murid-murid
beliau kemudian menyebar ke seluruh pelosok
bumi. Mengajak umat manusia ke Jalan Allah,
mentarbiyah jiwa merelsadan memberantas syirik,
bid'ah, nifaq dan berbagai bentuk kejahiliahan
lainnya. Maka tersebarlah da'wah Islamiyah dan
berdirilah markas-markas keimanan, madrasah-
madrasah kebaikan, barak-barakjihad, dan perkum-
pulan-perkumpulan ukhuwah Islamiyah di seluruh
penjuru dunia Islam...

Para pengikut Syekh Abdul Qadir, murid-
muridnya, dan generasi berikut yang mengikuti
langkahnya dalam da'wah dan perbaikan jiwa
manusia; mempunyai peran yang sangat besar
dalam menjaga sernangat Islam, pelita iman, da'wah
dan Jihad, serta kemampuan menolak syahwat dan
cinta kekuasaan. kndainya tak ada kehendak
Allah kemudian mereka, tentulah materialisme
yang sedang berkembang di bawah bendera kema-
juan dan kenegaraan akan melumatkan umat ini.
Pelita kehidupan serta kasih sayang yang ada
dalam dada pun akan mati.

Mereka pun memiliki andil sangat besardalam
menyebarkan Islam ke negerlnegeri yang tak bisa
dicapai oleh pasukan Islam atau tak bisa ditunduk-
kan secara militer. Atas andil mereka Islam menye-
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bar di Afrika hitam, Indonesia, kepulauan lautan
Hindia, Gna, India dan negeri-negerl laln.

Seorang Ustadz besar Syekh Muhammad Rogib
Athobbakh dalam kitabnya'Tsaqofah Islamiyah'
berkatd;

"Di antara keutamaan orang-orang yang
. memberi bimbingan dan tarbiyah serta pengar-

uhnya yang dominan dalam kehidupan umat Is-
lam, adalah ketikapara rajadan pemimpin p€mer-
intahan merencanakan jihad. Diminta atau tidak,
mereka (para mursyid) mendorong para
pengikutnya untuk ikut serta. Berkat kepercayaan
masyarakat dan ketaatannya kepada para mursyid,
mereka bergegas mengikufl langkah muJahidin,
dan berkumpullah junrlah yang sangat besar dari
pelosok-pelosok daerah. Kebanyakan mereka terJun
langsung bersamatentara regular. Dan itulah salah
satu penyebab kemenangan pe merintahan Islam ".

Penulis terkenal Syakib Arselan -rahimahullah-
dalam bukunya 'Hadirul 'Alam lslami'(Dunia Islam
masa kini) dalam sub Judul 'Nahdlotul Islarn fi I-
Afriqiya Wa Asbabuho' (Kebangkitan Islam di Afrika)
menulis sbb :

Pada abad ke-18 dan 19 M terJadi kebangkitan
baru di kalangan pengkut madrasah Qodiriyatt
dan Sadzaliyah. Qodiriyah adalah para penyebar
agarna Islam yang sangat bersemangat di daerah
Afrika barat. Mereka menyebarkan Islam dengan
cara berdagang dan ta'lim. Mereka mengaJarkan
Islam kepada anak-anak Afrika. Mereka pilih anak-
anak yang cerdas, kemudian mengirimkannya ke
sekolah Tripoli, Qoirowan, Fas dan urilversitas Al
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Azhar di Mesir dengan biaya dari markas da'wah
mereka. Setelah menamatkan studi-nya serta
menguasai ajaran-ajaran Islam, mereka kembali ke
negerinya unfu k menghadang gerakan Kristenisasi
di sana.

Berbicara tentang pemimpin (Syekh) Madrasah Al
Qodiriyah, penulis berkata,

"Syekh AMul Qodir Jaelani yang tinggal di
daerah Jaelani merupakan seorang mursyid agung
yang tumbuh brilian. Beliau mempunyai pengikut
vang tak terbilang jumlahnya, thoriqoh (bimbin-
gan) nya sampai ke Asbania (Spanyol). Ketika
pemerintahan Arab fislam) lenyap dari Spanyol,
madrasah qodiriyah pindah ke Fas. Berkat cahaya
yang terpancar dari madrasah ini, berbagai bentuk
bid'ah yang gda pada orang-orang Barbar berhasil
dilenyapkan. Untuk selanjutnya mereka berpegang
teguh pada ajaran Ahli Sunnah WalJama'ah".

Selanjutnya penulis berkisah tentang madrasah
Asysyadzaliah dan pemimpinnya:

"Asy Syadzaliyah dinisbatkan kepada Abul
Hasan Asy Syadzali, beliau berguru kepada AMul
Salam bin Musyayisy, sedangkan AMul Salam
sendiri adalah muri{Abu Madin.

Asyadzaliyah adalah madrasah angkatan per-
tama yang memasukkan tarbiyah ruhiyah ke Af-
rika, markasnya bertempat di Marokisy (Maroko).
Diantara tokohnya adalah Al 'Arobi Ad Darqowi
yang berhasil membangkitkan pengikutnya den-
gan s€mangat Islam yang kemudian merembet
sampai ke Magrib bagian tengah. Para pengikutnya
punya andil sangat besar dalam perjuangan mela-
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wan penjajah Prancis".

Walaupun manusia sering lupa, namun kita langan
melupakan pengaruh s€orang 'alim robbani 'Syekh
Jamaluddin Ali', cucu Jengis Khan yang bernama Taqlaq
Timur Khan yang masuk Islam bersama s€mua orang
yang ada di bawah kekuasaannya.

Kisah tentang masuk Islamnya Taqlaq Timur Khan
ditulis oleh Abul Hasan An Nadawi dalam bukunya
'Rijalul Fikri Wad Da'wah Fil Islam' :

Sultan Kasygor yang asalnya bernama Taqlaq Timur
Khan masuk Islam tahun 1347 -7363 M di tangan syekh
Jamaluddin yang berasal dari Bukhoro. Diantara cuplikan
kisahnya adalah:

Ketika syekh Jamaluddin dalam perjalanan
bersama para pengikutnya, mereka melewati daerah
kekuasaan Sultan Taqlaq yang dipersiapkan untuk
tempat berburu. Atas perintah Sultan, mereka
ditangkap dan dihadapkan pada sang Sultan.

"Kenapa kalian masuk daerah kekuasaanku
tanpa idzn?" , bentakSultan dengan geram.

"Kami orang asing, kami tak sengaja me-
masuki daerah terlarang", jawab Syekh.

Ketika sang Sultan mengetahui bahwa mereka
adalah orang-orang lran, dia berkata dengan nada
mengejek, "Anjing sala lebih baik dari orang-orang
Iran!".

"Ya", jawab syekh. "Anda benar, seandainya
Allah tidak memulyakan kami dengan agama yang
benar, pasti kami lebih hina dari pada anjing".
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Mendengar jawaban tersebut sang Sultan
merasa tergelitik. Ketika melanjutkan acara berbu-
runya, kata-kata Syekh Jamaluddin tersebut tak
bisa enyah dari fikirannya. Akhirnya setelah selesai

berburu dia- meminta petugas untuk membawa
kembali Syekh kehadapannya. Setelah para petu-
gas yang mengawal syekh itu meninggalkan ruan-
gan, Sultan bertanya, "Terangkanlah apa yang kau
katakan kepadaku pada pertemuan pertama? Dan
apa yang kau maksud dengan agama yang benar?"

Merasa ada kesempatan yang baik, Syekh
Jamaluddi n pun me njelaskan Islam dengan penjela-

san yang sangat indah, sehingga hati sang Sultan
tertarik. Beliau juga menggambarkan kekufuran
dengan gambaran yang membuat Sultan merasa
ngeri dan cemas, dan akhirnya Sultan pun yakin
bahwa dirinya dalam jalan yang sesat dan berba-
haya.

Namun Sultan belum berani menyatakan keis-

lamannya, dia belum punya kekuasaan untuk
mengajak pengikutnya masuk Islam. Dia meminta
agar Syekh menemuinya kembali kalau dia sudah
diangkat menjadi raja dan duduk di singgasana. Ia

melihat bahwa cara seperti itu lebih mengun-
tungkan.

Ketika pulang ke Bokhoro, SyekhJamaluddin
sakit keras dan meninggal dunia. Menjelang
wafatnya beliau berpesan kepada putranya
Rosyiduddin, "Suatu saat nanti Sultan Taqlaq Timur
Khan akan menjadi s€orang raja besar. Jika kamu
mendengar berita itu, menghadaplah kepadanya,
sampaikan salam dariku dan ingatkanlah dia den-
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gan janjinya untuk masuk Islam setelah menjadi
raja".

Ketika Taqlaq Timur Khan naik tahta menggan-
tikan ayahnya, Syekh Rosyidudin datang ke barak
sang raja untuk melaksanakan wasiat ayahnya.
Namun para pengawal melarangnya masuk. Maka
dicarilah jalan untuk menemui sang raja. Di suatu
pagi beliau adzandengan suara yang sangat keras
dekat kemah sang raJa. Raja terbangun dari ti-
durnya, seraya marah karena merasa terganggu
oleh suara lantang yang seolah-olah merobek telin-
ganya. Maka diperintahkannya agar si pengganggu
ditangkap dan dihadapkan.

Ketika Syekh Rosyiduddin sampai di hadapan
raja Taqlaq, beliau langsung menyampaikan salam
syekh Jamaluddin untuk raja. Mendengar nama
Jamaluddin, Taqlaq Timur Khan tidak jadi marah.
Ia teringat akan Janjinya. Dan rajapun berikrar
masuk Islam. Kemudian tersebarlah Islam di kalan-
gan pengikutnya, bahkan menjadiagama resmidi
negeri-negeri yang ada di bawah kekuasaan putra-
putra Jagtay bin Jengis Khan yang selama ini
menganut agama Budha".

Peristiwa ini terjadi setelah penyerangan bangsa
Tartar terhadap dunia Islam pada abad ke tujuh Hijriah.
Mereka telah membumi hanguskan dunia Islam, tak ada
yang mereka sisakan selain jiwa-jiwa yang lemah. Pada
masa seperti itu pedang perjuangan tumpul, bahkan
patah, tidak lagi punya kekuatan. Pedang-pedang yang
dulu terhunus kini terpaksa disarungkan kembali karena
dirasa tak lagi berguna. Semua orang menyangka bahwa
kekuatan banqsa Tartar tak mungkin ditandingi. Neg-
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eri-negeri Islam seolah-olah sudah ditaqdirkan untuk
tunduk di bawah ke kuasaan bangsa yang biadab. Seakan-
akan Islam tak punya eksistensi di masa mendatang.

Namun Allah berkehendak lain. Dia mempersiapkan
para ulama' robbani, para da'i yang ikhlas dan jujur.
Mereka'menyelinap' diantara kebengisan dan kebiad-
aban para penguasa Tartar. Mereka membuka hati para
pelguasa agar bisa melihat Islam. Mereka tak segan-
segan menyampaikan kebenaran, hingga terbukalah
hatidan jiwa. Dan masuklah mereka ke pangkuan Islam
dengan berbondong-bondong.

Tidak lama setelah bangsa Tartar menaklukkan
negeri-negeri Islam, mereka merasa tertarik kepada
Islam itu sendiri kemudian memeluknya. Mereka ber-
balik menjadi pembela-pembela Isiam dan pembawa
panji-panjinya. Bahkan diantara mereka ada pula yang
menjadi fr.rqoha; para da'i, dan mujahidin.

Hal itu terjadi berkat keutamaan dan jasa para
mursyid robbani dan da'ida'i yang ikhlas. Mereka telah
berhasil meyelamatkan umat manusia dari berhala dan
kebiadaban. Mereka berhasil mengajarkan bagaimana
seharusnya menghargai nilai mulia manusiadan melepas-
kan diri dari cengkraman kekufuran? Bagaimana mereka
hidup dalam taman indah, ibadah dan keimanan?!.

Itu semua tidak lain karena keutamaan pancaran
rohani, berkat da'wah robbaniyah, serta perjuangan
mereka yang gigih dalam menyampaikan AlHaq dan
perbaikan umat. Semoga Allah membalas budi baik
mereka terhadap Islam dengan balasan yang sebaik-
baiknya. Semoga Allah mengangkat mereka ke derajat
yang tinggi di akhlrat kelak.
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Itulah salah satu kisah diantara sekian banyak kisah
tentang mereka yang punya pengaruh dalam sejarah
manusia dan menjadi suri tauladan bagi generasi-gen-
erasi berikutnya.

Seandainya kita mau mengumpulkan hsah-kisah
mereka yang berpengaruh dan mampu memperbaiki
kondisi umat, niscaya akan kita dapatkan Jumlah yang
tidak terbilang. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam
Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hasan
Al Basri, Imam Al Frdhail bin lyadl, Imam Ma'ruf Al
Karkhi, Imam Al Bagdadi, Imam Hujjatul lslam Al
Ghozali, Imam Jalaludin Rumi, Imam Syekhul Islam Ibnu
Taimiyah, Imam Abu Yazid Al Busthomi, Imam SahlAt
Tastari, Imam Sa'id An Nursi, Imam Hasan AlBanna,
dan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus yang lain-
nya....

Para Imam Robbani ihrlah yang metmpu memikul
kepemimpinan da'wah. Menegakkan misi ishlah (per-

baikan) dan mengemban tanggung Jawab hidayah.
Mereka itulah yang mampu menyatukan ibadah dan
jihad serta menempatkan hak-hak Allah dan hak-hak
hamba-hamba-Nya sesuai dengan proporsinya masing-.

masing.

Mereka mengumandangkan suara kebenaran di
hadapan para penguasa yang zholim, menghadang
para penjaJah yang rakus dengan penuh keberanian.
Dengan dakvahnya, mereka berhasil memperbaharui
nilai-nilai Islam, memasukkan umat manusia ke dalam
pangkuan Islam dengan penuh kesadaran dan pemaha-
man dimana sebelumnya Islam hanyalah dianggap
warisan dan kebiasaan.
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Mereka berhasil membuat para pengikutdan murid-
rnuridnya merasakan manlsnya Al Islam dan ni'matnya
keimanan, padahal sebelumnya mereka hanyalah tu-
buh-tubuh kekar yang kosong dari ruh dan perasaan.
Merekalah yang telah membebaskan sekelompok
manusia dari cengkraman hawa nafsu, perbudakan,
syahwat dan kepongahan dunia menuju cahaya kebe-
naran, petunjuk Islam, dan keni'matan tho'at serta
munajat.

Merekalah yang menisbatkan kebenaran kepada
syari'at dan bukan pada seseorang. Mereka siap
menunggu perintah syara' baik yang menguntungkan
atau merugikan diri mereka. Mereka siap menerima
nasehat dan kritikan Jika menyimpang atau salah jalan.
Karena mereka sadar bahwa sebagai manusia mereka
kadang salah. Mereka benar-benar meyakini bahwa
ishmoh (perlindungan dari kesalahan) hanyalah untuk
para Nabl, dan kesucian dari maksiat hanyalah dimiliki
oleh para Malaikat.

Benarlah Imam Malik Rohimahullah ketika men-
gucapkan ungkapan yang terkenal di dekat makam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, "Semua kita
pendapatnya bisa diterima atau ditolak kecuali pen ghuni
kubur ini", seraya menunjuk kubur Nabi Shallallahu
Alaihi Wa Sallam.

Diantara sikap yang pantas diabaikan yang dimiliki
oleh para ulama robbani adalah sikap Syekh Sa'id An
Nursi yang terkenal dengan gelarnya 'Badi'uzzaman'.
Ketika mengetahui diantara murid-muridnya ada yang
mengkultuskan dirinya, mengagung-agungkannya se-
cara berlebihan dan menisbatkan ketenaran terhadap
dirinya; beliau langsung menasehati mereka, seraya
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berkata, "lngatlah, kalian jangan sekali-kali menisbatkan
kebenaran terhadap diriku, bahkan sebaliknya kalian
harus menisbatkannya kepada sumbernya yang suci,
yakni Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Ketahuilah,
aku tidak lebih sekedar menunjukkan perbendaharaan
Allah yang Maha Rahman. Aku bukan orang yang
ma'shum. Kadang aku terjerambab dalam dosa atau
kesalahan dan penyimpangan. Kebenaran yang kalian
nisbatkan kepada diriku akan tercemar dengan adanya
kesalahan, penyimpangan dan dosadosaku. Atau
kebenaran itu akan jadi kabur tatkala berbaur dengan
kesalahan-kesalahan dan dosadosaku".

Jadi seorang mursyid yang mengaku dirinya
ma'shum adalah orang bodoh dan pembual belaka.
Begitu pula mursyid yang hanya mengajari murid-
muridnya dengan nasehat-nasehat dan wirid-wirid yang
dibuatnya sendiri sehingga memalingkan mereka dari
peh.rnjuk dan bacaan Al Qur-an. Atau mendidik murid-
muridnya agar berdiam diri ketika ia melakukan
kemaksiatan. Atau hanya mengajarkan bahwa Islam
terbatas pada tazkugatun-nafsi (pembersihan jiwa),

sementara masalah jihad dikesampingkan. Atau ber-
manis muka kepada para penguasa, berpangku tangan
terhadap kemungkaran, dan suka mencari muka
dihadapan penguasa. Mursyid-mursyid seperti itu adalah
orang-orang jahil dan pembual belaka.....

Saudara da'i, b€rsungguh-sungguhlah untuk men-
jadi da'ida'i robbani dan pembimbing-pembimbing yang
jujurdan ikhlas. Semogadengan jasa anda Allah memberi
petunjuk kepada orang banyak. Semoga keberadaan
anda di dunia ini punya andilyang besar dalam perbai-
kan dan perombakan umat. Semoga dalam kehidupan
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umat manusia anda menjadi mentari hidayah, pelita
iman, sumber petunjuk dan cahaya kebenaran. Dan
yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah.

Saudara da'i, kini *0" *nn mengetahui bahwa
jalan menuju ketinggian rohani adalah taqwa kepada

Allah. Sedangkan cara untuk mendapatkan ketaqwaan
adalah;

Mu'ahadah;
Dengan mu'ahadah anda akan berostiqomah dalam
melaksanakan syarl'at Allah .

Muroqobah;
Dengan muroqobah anda bisa merasakan keagungan
Allah.
Muhasabah;,
Dengan muhasabah anda terbebas dari penyakit jiwa.

Mu'aqobah;
Dengan mu'aqobah anda akan jera untuk melakukan
kesalahan.

Mujahadah;
Dengan mujahadah anda bisa memperbaharui se-
mangat beribadah.

Anda juga telah mengetahui faktor{aktor yang
menumbuh suburkan rohani, antara lain:

7. Yang berkalatan dengan perasao,n iiwa.
Muroqobah s€cara kontinyu.

Men gin gat mati serta kejadian-kejadian sesudahnya.

Membayangkan hari akhirat dan semua peristiwa
yang bakal terjadi.
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2. Yang berkaitan dengan praktek amaliyah:

Membaca Al Qur-an secara rutin dengan tadabbur
dan khusyu'. 

.

Menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam lewat
sirahnya yang harum semerbak.

Menyertai orang-orang pilihan yang berma'rifat
kepada Allah.

Terus menen$ berdzikir kepada Allah setiap waktu
dan keadaan.
'Menangis di saat berkholwat dengan Allah karena
rneras talut kepada-Nya.
Membekali diri dengan ibadah nafilah secara kon-
tinyu.

AndaJuga sudah mengetahui bagairnana pengaruh
pembinaan rohani, perbaikan dan perombakkan
-umat, begitu pula tentang pengaruhnya dalam ayat-
ayat Al Qur-an serta hukum-hukum yang terkandung di
dalamnya.

Setelah mengetahui itu s€mua, maka anda harus
bersungguh-sungguh seoptimal mungldn, membulatkan
tekad dan melipat gandakan amal dan aktifitas. Agar
anda termasuk mereka yang merealisasikan rohani
dalam ucapan dan perbuatan, dalam semua aktifitas,
dalam sikap dan prilaku, dalam muhasabah dan
mujahadah, dalam muroqobah dan mu'ahadah. Agar
anda termasuk orang-orang yang diridloi Allah dan
mereka pun ridlo kepada-Nya, orang-orang yang dicin-
tai Allah dan mereka pun cinta kepada-Nya, orang-
orang yang menharap Allah di hari Kiamat bersama-
sama dengan para Nabi, para shiddiqin, para syuhada
dan para sholihin. Mereka itulah sebaik-baik teman.
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Saudara da'i,

Kini yakinlah. Apabila anda sudah benar-benar
meniti tangga, naik menuju ketinggian ruh dan sudah
menapaki perjalanan orang-orang robbani yang mulia,
insya Allah anda akan menjadi s€orang mu'min yang

istiqomah. Langkah anda menjadi tenang dan penuh
wibawa. Diwajah anda ada pancaran keimanan. Berk-
harisma, penuh daya tarik, berpengaruh, menjadi suri
tauladan, beristiqomah dalam pergaulan, cemerlang
dalam bersikap, penuh pertimbangan dalam berbicara,
dan berakhlaq mulia.

Oleh karena itu, singgahlah di "terminal ruhiyah"
tatkala anda ditimpa musibah. Atau saat tertipu oleh
kemyataan yang dipalsukan. Tatkala tergiur oleh bunga
kehidupan, atau terbujuk syetan, atau tatkala anda
merasa takuttergelincir ke dalam Jurang nifaq dan riya'.
Singgahlah di terminal ini, agar anda bisa menghirup
nafas keimanan, menimba sumber keyakinan, berbekal
dengan bekal taqwa, dan mereguk air kehidupan ruhiyah.

Tahukah anda, untuk apakah "terminal ruhiyah" ini?

Agar anda mampu mengalahkan nafsu ammarah
ketika ia membisikkan kemaksiatan.

Untuk menggagalkan tipu daya ketika ia menggoda
anda dengan meperindah kemungkaran.

Untuk menjaga diri anda agar tidak tertipu oleh dunia
ketika anda merasa tertarik kepadanya.

Agar anda selamat dari jurang nifaq, riya' dan 'ujub
ketika anda berada di dekatnya.

Agar anda selalu mengingat kematian tatkala anda
lupa atau di saat anda akrab dengan dunia.

Agar anda bisa menjauhkan diri dari hal-halyang
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haram atau yang syubhat sekalipun.
Agar anda beristiqomah dalarn menjalankan syari'at
Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau
terang-terangan.

Agar orang percaya kepada anda dan siap menerima
da'wah anda.

Agar anda bisa memberikan petunjuk dan kebaikan
kepada orang-orang yang anda da'wahi.

Agar orang-orang menemukan sifat-sifat para sho-
lihin dan robbaniyryin dalam diri anda.
Agar anda meninggalkan kenangan untuk umat dan
suri tauladan untuk generasi-generasi yang akan
datang.

Saudara da'i, segara umum "terminal ruhiyah" ini
adalah sumber aspirasi dan perbendaharaan anda,
khozanah pemahaman dan tempat muhasabah. Bahkan
ia merupakan motor penggerakyang melahirkan kekua-
tan iman, pancaran rohani, muhasabah batin,
muroqobah robbaniah, dan melahirkan semangat un-
tuk berangkat ke medan da'wah.

Saudara da'i, apabila anda hampa dari nilai-nilai
ruhaniyah, maka hidup anda tidak akan mempunyai
kekuatan untuk memberi; hampa dari cahaya pefunjuk,
keikhlasan, muroqobah dan ketaqwaan. Batin anda
akan kosong dan bobrok, lahiriyah anda akan kaku dan
tak bernilai. Dalam diri anda tak akan terlihat adanya
cahaya dan tak ada wibawa sedikitpun. Bahkan anda
akan berbalik menjadi manusia yang asing, tidak de-
wasa dan egois. Tidak mau berda'wah ke jalan Allah,
tidak pula beramaldengan mengharap ridlo-Nya. Yang
anda inginkan hanyalah mengaJak manusia untuk
kepentingan diri anda., berdirinya kejayaan untuk diri

113



anda sendiri, bukan untuk Islam. Inilah yang sangat
berbahaya dan di sinilah letak penyakit anda.

Saudara da'i, raihlah derajat rohani seperti yang
sudah kita bahas secara rinci. Semoga anda mampu
menunaikan kewajiban da'wah dengan sebaik-baiknya.
Bermanfaat bagi umat manusia. Mampu melahirkan
perombakkan di tengah masyarakat yang anda da'wahi
dan kaum muslimin secara keseluruhan. SemogaAllah
memberikan kejayaan kepada Islam dan kaum muslimin
lewat Jasa anda. Yang demikian itu bagi Allah tidaklah
sulit.

"sesungguhnya Wda yang demiklsn itu benor
benar terdapat peringatan bagi orang'orsng
yqng mem punFl hati atau gan g menggunalesn
pendengarannys, sedang Ia menyaksikan".
(QS. Qof: 37).

t Dari majalah Liwa'ul lslam, edisl 12, Sya'ban 1364H-1960M.

2 ibid
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